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У Петровачком „Каструму” 20 младих
вредно зарађује своју прву плату113

909 слободних радних места

УВОДНИК
Из Филијале Пожаревац стиже нам прича о 20
младих људи из Петровца на Млави, који у предузећу
„Каструм” вредно стичу своја прва радна искуства захваљујући програму „Моја прва плата”. Они се тренутно
уче практичном раду у области маркетинга, административних, рачуноводствених и правних послова, као
и у пословима који се обављају у трговини и магацину.
Њихова лична искуства добар су пример на који начин
овај програм за подстицање запошљавања доноси корист
и незапосленим младим људима при стицању почетног
радног искуства, али и послодавцима који на овај начин
имају довољно времена да на прави начин упознају и
припреме нове раднике за конкретне послове у својим
предузећима.
У организацији Градског центра за социјално предузетништво Београда, у Скупштини града је одржана
трибина на тему запошљавања особа са инвалидитетом
(ОСИ) и других рањивих категорија незапослених. Том
приликом је најављено да ће у сарадњи са Центром за ИТ
едукацију, а под покровитељством Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања, бити реализован пројекат „Информатичко образовање особа са инвалидитетом – Знањем до посла”, који ће подразумевати
петомесечну школу програмирања у коју ће бити укључено четрдесет ОСИ.
Београдска општина Звездара је организовала завршни састанак међусекторског тима за инклузију Ромкиња на тржиште рада. Том приликом је потписан споразум о сарадњи јавног, цивилног и приватног сектора,
а потписнице су Градска општина Звездара, Центар за
социјални рад Звездара, Национална служба за запошљавање и партнерска организацијa на пројекту – Центар за
реинтеграцију и активизам Београд, уз могућност да се
споразуму прикључе и невладине организације и послодавци. С тим у вези је отворен инфо-телефон преко когa
се могу добити све актуелне информације о субвенцијама за послодавце, али и о могућностима за запошљавање
Ромкиња.
Редакција

Издавач: Национална служба за запошљавање
Директор: Зоран Мартиновић
Редакција: Катарина Јовичин, Немања Новаковић,
Славица Даниловић
Одсек за издаваштво: Тамара Сарић
Огласи: Марина Миловановић, marina.milovanovic@nsz.gov.rs
Лектор: Бранка Тарбук, novine@nsz.gov.rs
Штампа: „Службени гласник” ISSN 1451-4757
Оглашавање у публикацији „Послови” је бесплатно.
Текст огласа за слободна радна места можете предати у најближој филијали/служби НСЗ.

ОДРЖАНА ТРИБИНА ПОВОДОМ
ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА ИЗ ТЕЖЕ
ЗАПОШЉИВИХ КАТЕГОРИЈА
У

организацији Градског центра за
социјално предузетништво Београда одржана је трибина на тему запошљавања особа са инвалидитетом и
других рањивих категорија незапослених. Драгомир Петронијевић, члан
Градског већа, рекао је да сарадња са
Националном службом за запошљавање, као и сарадња са Саветом за запошљавање и многим другим институцијама, дају позитивне резултате.
„На територији града Београда стопа незапослености је 8,9%, а у овом тренутку за укључивање у пројекте наших
партнера јавило се око 1.200 лица, и то
углавном код послодаваца из приватног сектора и у друштвено одговорним
компанијама”, истакао је Петронијевић.
Центар за ИТ едукацију, у сарадњи са Градским центром за социјално предузетништво Београд, а
под покровитељством Министарства
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, спроводи пројекат
„Информатичко образовање особа са
инвалидитетом – Знањем до посла”,
који подразумева петомесечну школу
програмирања, у коју ће бити укључено четрдесет особа са инвалидитетом.

„У овом тренутку на евиденцији
београдске филијале регистровано
је 1.147 особа са инвалидитетом. Током прошле године помогли смо да
се запосле 833, а у прва два месеца
ове године 73 особе са инвалидитетом. Београдска филијала Националне службе за запошљавање, у одно-

су на 2013. годину, када је било око
108.000 регистрованих лица, данас
на евиденцији има преко 66.000 незапослених”, навео је Синиша Кнежевић, заменик директора Филијале за
град Београд НСЗ, и додао да је београдска филијала укључила у своје
активности низ социјалних партнера,
како би што више особа из категорије теже запошљивих пронашло запослење.
„Нудимо врло интересантне програме за подстицање запошљавања,
како за послодавце, тако и за незапослена лица, укључујући и обуку ‘Пут
до успешног предузетника’, коју континуирано реализујемо за особе које
планирају да покрену сопствени посао”, рекао је Кнежевић.
Он је најавио да ће јавни позиви
и конкурси за реализацију активних
мера и програма запошљавања за
2021. годину бити објављени до краја
марта.
Трибини су присуствовале и Душица Лукић, начелница у Филијали за
град Београд и Момира Влајин, шеф
Oдсeка за професионалну рехабилитацију и запошљавање ОСИ.
Катарина Јовичин
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Подршка инклузији Ромкиња путем међусекторског партнерства
на Звездари

КОРАК ДО ПОСЛА

Градска општина Звездара организовала је завршни
састанак међусекторског тима за инклузију Ромкиња на
тржиште рада. Састанку су присуствовали представници
партнерске организације на пројекту – Центра за реинтеграцију и активизам Београд, Привредне коморе Србије, HR
удружења, предузећа „Меркатор С” као послодавца и Националне службе за запошљавање – Филијала за град Београд, Служба Звездара.
Презентовани су резултати пројекта и искуства која ће
омогућити унапређење даље праксе у подршци запошљавању Ромкиња. Потписан је споразум о сарадњи сва три
сектора (јавни, цивилни и приватни), а потписници су Градска општина Звездара, Центар за социјални рад Звездара,
Национална служба за запошљавање и Центар за реинтеграцију и активизам Београд, уз могућност да се прикључе
и невладине организације и послодавци.
У пројекат је укључено 50 Ромкиња, које су имале психосоцијалну подршку стручњака, завршиле обуку за активно тражење посла, а добиле су и одећу и обућу како би се
могле адекватно припремити за разговор са послодавцима.
Двадесет Ромкиња је похађало обуке и положило завршни
испит за неки од заната који су тражени на тржишту рада,
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па сада имају могућност да се запосле као фризерке, куварице или шнајдерке.
У сензибилизацију послодаваца за запошљавање Ромкиња укључено је 56 фирми, чији су представници упознати са
тим због чега су оне вишеструко рањива категорија становништва и који су примери добре праксе њиховог запошљавања.
И за Ромкиње и за послодавце отворен је инфо-телефон: 066/8447-474, на који се могу добити информације о
субвенцијама за послодавце, са једне стране, као и о могућностима за запошљавање, са друге стране. Отворена је
и Фејсбук страница „Звездара за Ромкиње”, путем које ће
се и након пројекта делити битне информације о општинским напорима да се жене лакше запошљавају. По завршетку пројекта организован је и онлајн сајам запошљавања, на
којем је 35 Ромкиња разговарало са седам послодаваца.
Пројекат је финансиран од стране Европске уније, спроводи га Градска општина Звездара у партнерству са Центром
за реинтеграцију и активизам Београд, укупне вредности око
65.000 евра, у оквиру програма „Подршка ЕУ инклузији Рома
– Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома”, који
спроводи Стална конференција градова и општина Србије.
Редакција
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Администрација и управа

Администрација и управа
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05,
81/05 – испрaвка, 83/05 – исправка, 64/07,
67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и
члана 9 Уредбе о интерном и јавном конкурсу
за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, брoj 2/19), Републички геодетски завод оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У РЕПУБЛИЧКОМ
ГЕОДЕТСКОМ ЗАВОДУ
I Орган у коме се радна места попуњавају: Републички геодетски завод, Београд, Булевар војводе Мишића број 39.
II Радна места која се попуњавају:

1) Радно место за припрему
података за контролу ГНСС мерења
Одсек за контролу реализације
ГНСС мерења, Одељење основних
геодетских послова, Гео сектор,
звање млађи саветник
2 извршиоца

Опис послова: Учешће у контроли реализованих ГНСС мерења у поступку одржавања
катастра непокретности и катастра водова;
припрема података реализованих контролних
мерења; контрола приступа сервисима мрежа
перманентних ГНСС станица; учеће у изради
извештаја о прегледу елабората; обављање и
других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит;
најмање једна година радног искуства у струци
или најмање 5 годинa радног стажа у државним
органима, као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића 39.

2) Радно место за припрему
података за уређење земљишне
територије

Одсек за уређење земљишне територије,
Одељење за оперативне послове
државног премера, Гео сектор,
звање саветник
1 извршилац
Oпис послова: Израда, преглед, контрола и
допуна, припрема за дигитализацију и дигитализација елабората бонитирања земљишта;
припрема података за потребе израде техничке
документације у поступку уређења земљишне
територије, катастарског класирања, бонитирања и комасационе процене земљишта; лабораторијско испитивање земљишних узорака у
поступку катастарског класирања, бонитирања
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и комасационе процене земљишта и припрема података за израду записника о извршеном
испитивању; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне области биотехничких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни
испит; најмање 3 године радног искуства у
струци, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића 39.

3) Радно место за стручни надзор у
области катастра непокретности и
водова

Одсек за стручни надзор над катастром
непокретности и водова, Одељење
за стручни, управни и инспекцијски
надзор, Сектор за надзор и контролу,
звање виши саветник
1 извршилац
Опис послова: Вршење послова стручног
надзора над оснивањем и обновом катастра
непокретности и оснивањем катастра водова
и стручни надзор над формирањем базе података дигиталног катастарског плана; израда
записника о извршеном стручном надзору са
предлогом мера за отклањање уочених недостатака; израда и контрола главних пројеката
из делокруга рада Одсека; давање стручних
мишљења и пружање стручне помоћи унутрашњим јединицама Завода из области катастра
непокретности и водова у циљу једнобразног
поступања; вршење надзора над радом Служби за катастар непокретности и Одељења
катастра водова; давање стручног мишљења
по захтеву других државних органа; учешће
у припреми стручних основа за израду нацрта
закона и предлога подзаконских аката из делокруга Одсека; припрема интерних процедура
рада; обављање и других послова по налогу
непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; положен државни стручни
испит; најмање 7 година радног искуства у
струци, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића 39.

4) Радно место за стручну контролу
у области катастра непокретности и
водова

Одсек за управни надзор над катастром
непокретности и водова, Одељење
за стручни, управни и инспекцијски
надзор, Сектор за надзор и контролу,
звање самостални саветник
2 извршиоца
Опис посла: Вршење контроле примене прописа у поступку уписа права на непокретностима код оснивања, обнове и одржавања катастра
непокретности и водова; припремање, преглед

и анализа обрађених предмета у Службама за
катастар непокретности и Одељењима катастра
водова; вршење надзора над радом Служби за
катастар непокретности и Одељења катастра
водова; израда записника о извршеном управном надзору са предлогом мера за отклањање уочених недостатака; давање предлога за
покретање дисциплинских поступака; давање
стручног мишљења по пријавама, притужбама
и поднесцима других државних органа; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
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; положен државни стручни испит; најмање 5
година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића 39.

5) Радно место за геодетскотехничку подршку у праћењу
пројеката

Одсек за праћење пројеката од
државног значаја, Сектор за надзор
и контролу, звање виши саветник
1 извршилац
Опис послова: Праћење и контрола над
спровођењем процедура за извођење геодетских радова, у циљу реализације пројеката од
државног значаја;израда извештаја и анализа
о реализацији пројеката од државног значаја;
пружање стручне помоћи и праћење процеса
обраде решавања првостепених предмета Службама за катастар непокретности; контрола
преузетих мера за пројекте од државног значаја и пружање стручне помоћи у решавању
првостепених предмета; израда извештаја и
анализа о поднетим ургенцијама за решавање
другостепених предмета у оквиру локације пројеката од државног значаја; учешће у радним
групама у вези са праћењем реализације пројеката од државног значаја;пружање стручне
подршке у припреми стручних основа за израду
нацрта закона и предлога подзаконских аката;
обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; положен државни стручни
испит; најмање 7 година радног искуства у
струци, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића 39.

6) Радно место за канцеларијске и
административне послове
Сектор за катастар непокретности,
звање референт
1 извршилац

Опис послова: Израда мање сложених аката
(пропратни акти, типске одлуке и решења) из
делокруга рада Сектора; вођење евиденције о присуству на раду; израда плана набавке
потрошног канцеларијског материјала; орга-
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Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факуултету; положен државни стручни
испит; најмање 7 година радног искуства у
струци, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.

Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића 39.

Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића 39.

7) Радно место за подршку и
контролу у Службама за катастар
непокретности

9) Радно место за координацију рада
Служби за катастар непокретности
за општине и градове на територији
Колубарског, Мачванског,
Златиборског, Моравичког и Рашког
управног округа

низовање сервисирања канцеларијске опреме;
послови кореспонденције; примање и слање
електронске поште и факсова; организовање
пословних састанака за потребе непосредног
руководиоца; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.

Одељење за координацију,
Сектор за катастар непокретности,
звање виши саветник
1 извршилац

Опис послова: Спровођење хитне контроле
над одржавањем катастра; израда извештаја о обављеној контроли са предлогом мера;
обављање послова контроле у Службама за
катастар непокретности у поступцима решавања захтева на пословима одржавања катастра непокретности; праћење и контрола рада
Служби у складу са законом, интерним актима,
процедурама рада и прописима; сарадња са
осталим организационим јединицама у циљу
ефикасног функионисања Службе; спровођење
контроле рада државних службеника у Служби
за катастар непокретности; обављање и других
послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни
испит; најмање 7 година радног искуства у
струци, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића 39.

8) Радно место за контролу у
реализацији и имплементацији
пројеката у службама за катастар
непокретности
Одељење за координацију,
Сектор за катастар непокретности,
звање виши саветник
2 извршиоца

Опис послова: Подршка службама за катастар
непокретности у реализацији утврђених процедура; предлагање мера за унапређења рада
Служби; праћење и контрола утврђених процедура и једнообразног поступања Служби за
катастар непокретности; стручна помоћ у припреми одлука, мишљења и расписа за отклањању неправилности у раду служби; израда
предлога плана и програма рада службе за
катастар непокретности; израда извештаја о
реализацији планова рада катастра непокретности; утврђивање неправилности над радом
службе и учествовање у њиховом отклањању;
стручна помоћ у имплементацији нових технологија у процесу рада у Службама за катастар
непокретности; сарадња са осталим организационим јединицама завода у циљу ефикасног
функционисања Служби; обављање и других
послова по налогу непосредног руководиоца.
Бесплатна публикација о запошљавању

Одељење за координацију,
Сектор за катастар непокретности,
звање самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: Координација над руководиоцима служби ради благовремене реализације
послова и задатака из годишњег плана Сектора; контрола и праћење реализације радова
и утврђивање евентуалних неправилности у
поступцима рада служби и државних службеника; вршење контроле са предлогом мера за
отклањање уочених неправилности и контрола
реализације предложених и наложених мера;
израда извештаја и анализа о спроведеним
активностима и учешће у изради интерних процедура; обезбеђивање једнообразног поступања у раду служби; пружање стручне подршке
у припреми стручних основа за израду нацрта
закона и предлога подзаконских аката; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит;
најмање 5 година радног искуства у струци,
као и потребне компетенције за рад на радном
месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића 39.

10) Радно место за координацију
рада послова писарнице служби
за катастар непокретности за
општине и градове на територији
Нишавског, Топличког, Пиротског,
Пчинског, Јабланичког, Колубарског,
Мачванског, Златиборског,
Моравичког, Подунавског,
Браничевског, Борског, Зајечарског,
Поморавског, Шумадијског,
Расинског, Рашког управног округа
и Аутономне Покрајине Косова и
Метохије
Одељење за координацију, Сектор
за катастар непокретности, звање
самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: Координација, контрола и праћење реализације радова и задатака из годи-

шњег плана Сектора; старање о благовремености извршавања послова из делокруга рада
послова писарнице; старање о законитости акта
и пружање стручних упутстава државним службеницима на пословима писарнице; координирање и праћење рада државних службеника који
израђују одлуке и обезбеђивање једнобразног
поступања у раду; старање о квалитету поступка и процеса рада и налагање мера за отклањање неправилности у раду; сарадња са осталим
организационим јединицама завода; учешће
у припреми стручних основа за израду нацрта
закона и предлога подзаконских аката; контрола
реализације рада и израда месечних извештаја у
вези са пословима писарнице; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука или стручне области
геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факуултету; положен државни стручни испит; најмање 5
година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића 39.

11) Радно место за контролу и
подршку

Одељење за координацију,
Сектор за катастар непокретности,
звање самостални саветник
2 извршиоца
Опис посла: Контрола процеса рада Служби за
катастар непокретности везано за успостављање нових процедура рада; креирање извештаја
о успостављеним дигиталним процесима у Службама за катастар непокретности; контрола
геодетско-информационог система у Службама
за катастар непокретности; пружање стручне
помоћи Службама за катастар непокретности
у поступку имплементације дигиталних процедура; сарадња са координаторима; сарадња са
органима државне управе и јединицама локалне самоуправе; предлагање мера за отклањање
неправилности након поступка контроле дигиталних процедура; обављање и других послова
по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука или стручне области
геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факуултету; положен државни стручни испит; најмање 5
година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића 39.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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12) Радно место за контролу и
дистрибуцију графичких података
катастра непокретности
Одсек за дистрибуцију података
катастра непокретности, Одељење за
управљање геопросторним подацима
катастра непокретности, Сектор
за катастар непокретности, звање
самостални саветник
1 извршилац

Опис посла: Контрола и преглед генерисаних
графичких података катастра непокретности;
стара се о припреми података за импортовање
у ГИС окружење у специфичним форматима, по
поднетим захтевима; врши преглед дистрибуције геопросторних података из ГИС окружења
у специфичне формате по поднетим захтевима;
пружање стручне помоћи у дистрибуцији стандардизованих графичких података катастра
непокретности на основу уговорених обавеза;
израда спецификација за извршене услуге;
припремање анализа, мишљења и извештаја о
активностима у оквиру Одсека; пружање стручне помоћи државним службеницима у Заводу;
обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни
испит; најмање 5 година радног искуства у
струци; као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића 39.

13) Радно место за подршку у
обради и дистрибуцији графичких
података катастра непокретности

Одсек за дистрибуцију података
катастра непокретности, Одељење за
управљање геопросторним подацима
катастра непокретности, Сектор за
катастар непокретности, звање млађи
саветник
2 извршиоца
Опис послова: Учешће у генерисању и
дистрибуцији графичких података катастра
непокретности; прикупљање и учешће у припреми података за импортовање у ГИС окружење у специфичним форматима, по поднетим захтевима; припрема и учешће у издавање
података електронским путем или у штампаном
облику; учешће у припреми заштите и архивирање података на дигиталним медијима; пружање помоћи унутрашњим јединицама Завода
у процесима прикупљања, обраде и издавања
графичких података у ГИС окружењу; учешће у
изради извештаја о обрађеним, генерисаним и
издатим подацима; обављање и других послова
по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит;
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најмање једна година радног искуства у струци
или најмање 5 година радног стажа у државним
органима; као и потребне компетенције за рад
на радном месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића 39.

14) Радно место за координацију
рада Одељења за катастар водова,
Одељење за координацију катастра
водова, Сектор за катастар
непокретности, звање
самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: Координација са руководиоцима Одељења за катастар водова ради благовремене реализације послова и задатака из годишњег плана рада Сектора; контрола и праћење
реализацији радова; пружање стручне помоћи
руководиоцима Одељења за катастар водова; утврђивање евентуалних неправилности у
поступцима рада Одељења за катастар водова
и државних службеника; обезбеђивање једнообразног поступања у раду Одељења за катастар
водова са предлагањем мера за спровођење
утврђених процедура; давање одговора и објашњења по пријавама и притужбама физичких и
правних лица на рад државних службеника из
Одељења за катастар водова везано за рокове и утврђене процедуре; учешће у доношењу
одлука, мишљења за отклањање неправилности у раду Одељења за катастар водова; пружање стручне подршке у припреми стручних
основа за израду нацрта закона и предлога подзаконских аката; обављање и других послова
по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни
испит; најмање 5 година радног искуства у
струци; као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића 39.

15) Радно место за правне послове
Одељење за координацију катастра
водова, Сектор за катастар
непокретности, звање
самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: Вођење првостепеног управног
поступка из делокруга рада Одељења; вршење
стручне контроле подобности исправа које служе као доказ за упис права на непокретностима
катастра водова; праћење реализације решења управних предмета у бази података катастра водова; комплетирање списа предмета и
достављање жалби надлежном органу у другом степену; преглед, контрола и овера управних предмета у вези са уписом стварних права
на непокретностима катастра водова; обрада
предмета добијених из геодетско-информационих система; учествовање у спровођењу одлука
и мишљења за рад у циљу отклањања неправилности у Одељењу; припремање аката по
пријавама и притужбама физичких и правних
лица; обављање и других послова по налогу
непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање 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 5 година радног искуства у струци,
као и потребне компетенције за рад на радном
месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића 39.

16) Радно место за подршку у
провођењу промена у базама
података

Одсек за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Вождовац, Сектор за катастар
непокретности, звање млађи саветник
1 извршилац
Опис послова: Учешће у припреми нацрта
решења у управним и вануправним предметима и њихове реализације; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог
система; провођење промена у бази катастра
непокретности; учешће у реализацији пројеката
и активности; учешће у имплементацији нових
технологија у Служби за катастар непокретности; обављање и других послова по налогу
непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит;
најмање једна година радног искуства у струци
или најмање 5 годинa радног стажа у државним
органима; као и потребне компетенције за рад
на радном месту.
Место рада: Београд, 27. марта 43-45.

17) Радно место за провођење
промена у базама података

Одсек за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Вождовац, Сектор за катастар
непокретности, звање саветник
3 извршиоца
Опис послова: Припрема нацрта решења у
управним и вануправним предметима и њихова
реализација; обрађивање предмета добијених
из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности;
преглед и контрола техничке документације
реализованих геодетских радова; учешће у реализацији сложенијих пројеката и активности;
решавање сложенијих проблема у поступцима
провођења промена; учешће у имплементацији
нових технологија у Одсеку; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најма-
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ње четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни
испит; најмање 3 година радног искуства у
струци; као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада: Београд, 27. марта 43-45.

18) Радно место за унос података у
базу катастра непокретности
Одсек за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Вождовац, Сектор за катастар
непокретности, звање референт
1 извршилац

Опис послова: Унос оригиналних података
у базу катастра непокретности; обрађивање
предмета добијених из геодетско-информационог система; креирање излазних докумената;
припрема за издавање података из елабората
премера и базе података катастра непокретности;припрема података из службене евиднције;
обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Београд, 27. марта 43-45.

19) Радно место за послове
писарнице

Група за послове писарнице,
Служба за катастар непокретности
Вождовац, Сектор за катастар
непокретности, звање референт
1 извршилац
Опис послова: Издавање и припремање мање
сложених вануправних аката (уверења, копије плана, листа непокретности) по захтеву;
обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; вршење уноса
забележбе поднетог захтева; праћење рокова
предмета; издавање архивираних предмета,
аката и документа на реверс, односно препис
истих на захтев странке по важећим прописима; пријем и преглед пристигле поште; обрачун
таксе за податке и услуге Завода; обављање и
других послова по налогу непосредногруководиоца.
Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.

технологија у Служби за катастар непокретности; обављање и других послова по налогу
непосредногруководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит;
најмање једна година радног искуства у струци
или најмање 5 годинa радног стажа у државним
органима; као и потребне компетенције за рад
на радном месту.
Место рада: Београд, 27. марта 43-45.

21) Радно место за унос података у
базу катастра непокретности
Одсек за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Палилула, Сектор за катастар
непокретности, звање референт
1 извршилац

Опис послова: Унос оригиналних података
у базу катастра непокретности; обрађивање
предмета добијених из геодетско-информационог система; креирање излазних докумената;
припрема за издавање података из елабората
премера и базе података катастра непокретности; припрема података из службене евиднције; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Београд, 27. марта 43-45.

22) Радно место за подршку у
провођењу промена у базама
података

Одсек за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Звездара, Сектор за катастар
непокретности, звање млађи саветник
1 извршилац

20) Радно место за подршку у
провођењу промена у базама
података

Опис послова: Учешће у припреми нацрта
решења у управним и вануправним предметима и њихове реализације; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог
система; провођење промена у бази катастра
непокретности; учешће у реализацији пројеката
и активности; учешће у имплементацији нових
технологија у Служби за катастар непокретности; обављање и других послова по налогу
непосредног руководиоца.

Опис послова: Учешће у припреми нацрта
решења у управним и вануправним предметима и њихове реализације; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог
система;провођење промена у бази катастра
непокретности; учешће у реализацији пројеката
и активности; учешће у имплементацији нових

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит;
најмање једна година радног искуства у струци
или најмање 5 годинa радног стажа у државним

Место рада: Београд, 27. марта 43-45.

Одсек за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Палилула, Сектор за катастар
непокретности, звање млађи саветник
2 извршиоца

Бесплатна публикација о запошљавању

органима; као и потребне компетенције за рад
на радном месту.
Место рада: Београд, 27. марта 43-45.

23) Радно место за провођење
промена у базама података

Одсек за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Звездара, Сектор за катастар
непокретности, звање саветник
2 извршиоца
Опис послова: Припрема нацрта решења у
управним и вануправним предметима и њихова
реализација; обрађивање предмета добијених
из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности;
преглед и контрола техничке документације
реализованих геодетских радова; учешће у реализацији сложенијих пројеката и активности;
решавање сложенијих проблема у поступцима
провођења промена; учешће у имплементацији
нових технологија у Одсеку; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни
испит; најмање 3 година радног искуства у
струци; као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада: Београд, 27. марта 43-45.

24) Радно место за стручне
и правне послове

Одсек за правне послове,
Служба за катастар непокретности
Звездара, Сектор за катастар
непокретности, звање
самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Вођење првостепеног управног поступка у области катастра непокретности; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; оцењивање
исправа које служе као доказ за упис права
на непокретностима; израда првостепених
управних одлука у управним предметима;
комплетирање списа и достављање жалби
надлежном другом степену; преглед, контрола и овера управних предмета из делокруга
рада Одсека; старање о ажурности у решавању предмета; обављање радно-правних
послова по основу посебног акта директора
Завода; учествовање у изради периодичних,
месечних и дневних извештаја о реализацији
планираних радова из надлежности Одсека;
обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академскимстудијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 године радног искуства
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у струци, као и потребне компетенције за рад
на радном месту.
Место рада: Београд, 27. марта 43-45.

25) Радно место за подршку
управним пословима

Одсек за правне послове, Служба за
катастар непокретности Звездара,
Сектор за катастар непокретности,
звање млађи саветник
3 извршиоца
Опис послова: Учешће у вођењу првостепеног управног поступка и израда првостепених
управних аката у мање сложеним управним
предметима; обрађивање предмета добијених
из геодетско-информационог система; учествовање у припремању нацрта одлуке у управним
предметима; учествовање у комплетирању списа и достављања жалби надлежном другостепеном органу; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање једна
година радног искуства у струци или најмање
пет година радног стажа у државним органима,
као и потребне компетенције за рад на радном
месту.
Место рада: Београд, 27. марта 43-45.

26) Радно место за преглед
и контролу

Одсек за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Стари град, Сектор за катастар
непокретности, звање
самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Пружање стручне помоћи
државним службеницима у Одсеку; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; преглед и контрола техничке
документације реализованих геодетских радова и елабората геодетских радова; доношење и
овера решења у сложенијим управним и вануправним предметима и праћење њихове реализације у бази података катастра непокретности;
праћење реализације сложенијих пројеката и
активности; праћење имплементације нових
технологија у Служби за катастар непокретности; учешће у изради извештаја по притужбама
физичких и правних лица у вези уписа у катастар непокретности; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни
испит; најмање 5 година радног искуства у
струци; као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада: Београд, Цара Душана 1.
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27) Радно место за подршку
у провођењу промена
у базама података

29) Радно место руководилац
Групе

Одсек за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Чукарица, Сектор за катастар
непокретности, звање млађи саветник
1 извршилац
Опис послова: Учешће у припреми нацрта
решења у управним и вануправним предметима и њихове реализације; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог
система; провођење промена у бази катастра
непокретности; учешће у реализацији пројеката
и активности; учешће у имплементацији нових
технологија у Служби за катастар непокретности; обављање и других послова по налогу
непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит;
најмање једна година радног искуства у струци
или најмање 5 годинa радног стажа у државним
органима; као и потребне компетенције за рад
на радном месту.

Група за послове писарнице,
Служба за катастар непокретности
Савски венац, Сектор за катастар
непокретности, звање сарадник
1 извршилац
Опис послова: Руковођење, планирање,
организовање, усмеравање и надзор над
радом државних службеника у Групи; пружање информација из делокруга рада Групе на
захтев координатора; овера мање сложених
вануправних аката (уверења, копије плана,
листа непокретности), старање о формално
правној исправности поднетих исправа; старање о роковима кретања предмета и забележбе
поднетог захтева; старање о архиви и архивској
грађи из делокруга рада Групе; креирање, праћење предмета од креирања до архивирања;
старање о исправности и класификацији предмета; пријем странака и давање информација о
статусу предмета; обављање и других послова
по налогу непосредног руководиоца.

Место рада: Београд, Шумадијски трг 2.

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 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на
студијама у трајању до три године; положен
државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

28) Радно место за стручне
и правне послове

Место рада: Београд, Светозара Марковића
79.

Одсек за правне послове, Служба за
катастар непокретности Чукарица,
Сектор за катастар непокретности,
звање самостални саветник
1 извршилац

30) Радно место за преглед
и контролу

Опис послова: Вођење првостепеног управног поступка у области катастра непокретности; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; оцењивање
исправа које служе као доказ за упис права на
непокретностима; израда првостепених управних одлука у управним предметима; комплетирање списа и достављање жалби надлежном
другом степену; преглед, контрола и овера
управних предмета из делокруга рада Одсека;
старање о ажурности у решавању предмета;
обављање радно-правних послова по основу
посебног акта директора Завода; учествовање у изради периодичних, месечних и дневних
извештаја о реализацији планираних радова
из надлежности Одсека; обављање и других
послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академскимстудијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање 5
година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Шумадијски трг 2.

Посао се не чека,
посао се тражи

Одсек за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Врачар, Сектор за катастар
непокретности, звање
самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Пружање стручне помоћи
државним службеницима у Одсеку; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; преглед и контрола техничке
документације реализованих геодетских радова и елабората геодетских радова; доношење и
овера решења у сложенијим управним и вануправним предметима и праћење њихове реализације у бази података катастра непокретности;
праћење реализације сложенијих пројеката и
активности; праћење имплементације нових
технологија у Служби за катастар непокретности; учешће у изради извештаја по притужбама
физичких и правних лица у вези уписа у катастар непокретности; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни
испит; најмање 5 година радног искуства у
струци; као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада: Београд, Булевар краља Александра 84.
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31) Радно место за стручне и правне
послове
Одсек за правне послове, Служба за
катастар непокретности Врачар, Сектор
за катастар непокретности, звање
самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: Вођење првостепеног управног поступка у области катастра непокретности; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; оцењивање
исправа које служе као доказ за упис права на
непокретностима; израда првостепених управних одлука у управним предметима; комплетирање списа и достављање жалби надлежном
другом степену; преглед, контрола и овера
управних предмета из делокруга рада Одсека;
старање о ажурности у решавању предмета;
обављање радно-правних послова по основу
посебног акта директора Завода; учествовање у изради периодичних, месечних и дневних
извештаја о реализацији планираних радова
из надлежности Одсека; обављање и других
послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академскимстудијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање 5
године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Булевар краља Александра 84.

32) Радно место за послове
писарнице

Група за послове писарнице,
Служба за катастар непокретности
Врачар, Сектор за катастар
непокретности, звање референт
1 извршилац
Опис послова: Издавање и припремање мање
сложених вануправних аката (уверења, копије
плана, листа непокретности) по захтеву; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; вршење уноса забележбе
поднетог захтева; праћење рокова предмета; издавање архивираних предмета, аката и
документа на реверс, односно препис истих на
захтев странке по важећим прописима; пријем
и преглед пристигле поште; обрачун таксе за
податке и услуге Завода; обављање и других
послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Београд, Булевар краља Александра 84.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

33) Радно место за подршку
у провођењу промена
у базама података

Одсек за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Земун, Сектор за катастар
непокретности, звање млађи саветник
1 извршилац
Опис послова: Учешће у припреми нацрта
решења у управним и вануправним предметима и њихове реализације; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог
система; провођење промена у бази катастра
непокретности; учешће у реализацији пројеката
и активности; учешће у имплементацији нових
технологија у Служби за катастар непокретности; обављање и других послова по налогу
непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит;
најмање једна година радног искуства у струци
или најмање 5 годинa радног стажа у државним
органима; као и потребне компетенције за рад
на радном месту.
Место рада: Београд, Кеј ослобођења 29, 2.
спрат.

34) Радно место за стручне
и правне послове

Одсек за правне послове,
Служба за катастар непокретности
Земун, Сектор за катастар
непокретности, звање
самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Вођење првостепеног управног поступка у области катастра непокретности; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; оцењивање
исправа које служе као доказ за упис права
на непокретностима; израда првостепених
управних одлука у управним предметима;
комплетирање списа и достављање жалби
надлежном другом степену; преглед, контрола и овера управних предмета из делокруга
рада Одсека; старање о ажурности у решавању предмета; обављање радно-правних
послова по основу посебног акта директора
Завода; учествовање у изради периодичних,
месечних и дневних извештаја о реализацији
планираних радова из надлежности Одсека;
обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академскимстудијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни
испит; најмање 5 годинa радног искуства у
струци, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада: Београд, Кеј ослобођења 29, 2.
спрат.

Бесплатна публикација о запошљавању

35) Радно место за подршку
управним пословима

Одсек за правне послове,
Служба за катастар непокретности
Земун,
Сектор за катастар непокретности,
звање млађи саветник
1 извршилац
Опис послова: Учешће у вођењу првостепеног управног поступка и израда првостепених
управних аката у мање сложеним управним
предметима; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система;
учествовање у припремању нацрта одлуке у управним предметима; учествовање у
комплетирању списа и достављања жалби
надлежном другостепеном органу; обављање и других послова по налогу непосредног
руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање једна
година радног искуства у струци или најмање
пет година радног стажа у државним органима,
као и потребне компетенције за рад на радном
месту.
Место рада: Београд, Кеј ослобођења 29, 2.
спрат.

36) Радно место за преглед
и контролу

Одсек за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Сурчин,
Сектор за катастар непокретности,
звање самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Пружање стручне помоћи
државним службеницима у Одсеку; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; преглед и контрола техничке
документације реализованих геодетских радова и елабората геодетских радова; доношење и овера решења у сложенијим управним и
вануправним предметима и праћење њихове
реализације у бази података катастра непокретности; праћење реализације сложенијих
пројеката и активности; праћење имплементације нових технологија у Служби за катастар
непокретности; учешће у изради извештаја по
притужбама физичких и правних лица у вези
уписа у катастар непокретности; обављање и
других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни
испит; најмање 5 година радног искуства у
струци; као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада: Сурчин, Војвођанска 109.
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37) Радно место за провођење
промена у базама података

39) Радно место за унос података у
базу катастра непокретности

Опис послова: Припрема нацрта решења у
управним и вануправним предметима и њихова
реализација; обрађивање предмета добијених
из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности;
преглед и контрола техничке документације
реализованих геодетских радова; учешће у
реализацији сложенијих пројеката и активности; решавање сложенијих проблема у поступцима провођења промена; учешће у имплементацији нових технологија у Одсеку; обављање
и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Опис послова: Унос оригиналних података
у базу катастра непокретности; обрађивање
предмета добијених из геодетско-информационог система; креирање излазних докумената;
припрема за издавање података из елабората
премера и базе података катастра непокретности; припрема података из службене евидeнције; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Одсек за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Сурчин, Сектор за катастар
непокретности, звање саветник
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни
испит; најмање 3 година радног искуства у
струци; као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада: Сурчин, Војвођанска 109.

38) Радно место за стручне
и правне послове

Одсек за правне послове,
Служба за катастар непокретности
Сурчин, Сектор за катастар
непокретности, звање
самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Вођење првостепеног управног поступка у области катастра непокретности; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система;оцењивање
исправа које служе као доказ за упис права
на непокретностима; израда првостепених
управних одлука у управним предметима;
комплетирање списа и достављање жалби
надлежном другом степену; преглед, контрола и овера управних предмета из делокруга
рада Одсека; старање о ажурности у решавању предмета; обављање радно-правних
послова по основу посебног акта директора
Завода; учествовање у изради периодичних,
месечних и дневних извештаја о реализацији
планираних радова из надлежности Одсека;
обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академскимстудијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни
испит; најмање 5 годинa радног искуства у
струци, као и потребне компетенције за рад
на радном месту.
Место рада: Сурчин, Војвођанска 109.
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Одсек за катастар непокретности,
Служба за катастар непокретности
Нови Београд, Сектор за катастар
непокретности, звање референт
1 извршилац

Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Београд, Омладинских бригада 1.

40) Радно место за послове
писарнице

Група за послове писарнице, Служба за
катастар непокретности Нови Београд,
Сектор за катастар непокретности,
звање референт
1 извршилац
Опис послова: Издавање и припремање мање
сложених вануправних аката (уверења, копије плана, листа непокретности) по захтеву;
обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; вршење уноса
забележбе поднетог захтева; праћење рокова
предмета; издавање архивираних предмета,
аката и документа на реверс, односно препис
истих на захтев странке по важећим прописима; пријем и преглед пристигле поште; обрачун
таксе за податке и услуге Завода; обављање и
других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту
Место рада: Београд, Омладинских бригада 1.

41) Радно место за подршку
управним пословима

Одсек за правне послове, Служба за
катастар непокретности Гроцка, Сектор
за катастар непокретности, звање
млађи саветник
1 извршилац
Опис послова: Учешће у вођењу првостепеног управног поступка и израда првостепених
управних аката у мање сложеним управним
предметима; обрађивање предмета добијених
из геодетско-информационог система; учествовање у припремању нацрта одлуке у управним
предметима; учествовање у комплетирању списа и достављања жалби надлежном другостепеном органу; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким

струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање једна
година радног искуства у струци или најмање
пет година радног стажа у државним органима,
као и потребне компетенције за рад на радном
месту.
Место рада: Гроцка, Булевар ослобођења 39Б.

42) Радно место за послове
писарнице

Група за послове писарнице, Служба
за катастар непокретности Обреновац,
Сектор за катастар непокретности,
звање референт
2 извршиоца
Опис послова: Издавање и припремање мање
сложених вануправних аката (уверења, копије плана, листа непокретности) по захтеву;
обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; вршење уноса
забележбе поднетог захтева; праћење рокова
предмета; издавање архивираних предмета,
аката и документа на реверс, односно препис
истих на захтев странке по важећим прописима; пријем и преглед пристигле поште; обрачун
таксе за податке и услуге Завода; обављање и
других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Обреновац, Војводе Мишића 192.

43) Радно место за канцеларијске и
административне послове
Служба за катастар непокретности
Раковица, Сектор за катастар
непокретности, звање референт
1 извршилац

Опис послова: Израда мање сложених аката (пропратни акти, типске одлуке и решења)
из делокруга рада Службе; вођење евиденције о присуству на раду; израда плана набавке
потрошног канцеларијског материјала; организовање сервисирања канцеларијске опреме;
послови кореспонденције; примање и слање
електронске поште и факсова; организовање
пословних састанака за потребе непосредног
руководиоца; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Београд, Мишка Крањца 12.

44) Радно место за унос података у
базу катастра непокретности
Одсек за правне послове – Раковица,
Служба за катастар непокретности
Раковица, Сектор за катастар
непокретности, звање референт
1 извршилац

Опис послова: Унос оригиналних података
у базу катастра непокретности; обрађивање
предмета добијених из геодетско-информационог система; креирање излазних докумената;
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припрема за издавање података из елабората
премера и базе података катастра непокретности; припрема података из службене евиднције; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Београд, Мишка Крањца 12.

45) Радно место руководилац Групе

Група за послове писарнице – Барајево,
Одсек за катастар непокретности
Барајево, Служба за катастар
непокретности Раковица,
Сектор за катастар непокретности,
звање сарадник
1 извршилац
Опис послова: Руковођење, планирање,
организовање, усмеравање и надзор над
радом државних службеника у Групи; пружање информација из делокруга рада Групе на
захтев координатора; овера мање сложених
вануправних аката (уверења, копије плана,
листа непокретности), старање о формално
правној исправности поднетих исправа; старање о роковима кретања предмета и забележбе
поднетог захтева; старање о архиви и архивској
грађи из делокруга рада Групе; креирање, праћење предмета од креирања до архивирања;
старање о исправности и класификацији предмета; пријем странака и давање информација о
статусу предмета; обављање и других послова
по налогу непосредног руководиоца.
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 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на
студијама у трајању до три године; положен
државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Барајево, Светосавска 60.

46) Радно место за преглед и
контролу

Одсек за катастар непокретности
– Младеновац, Служба за катастар
непокретности Младеновац, Сектор
за катастар непокретности, звање
самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Пружање стручне помоћи
државним службеницима у Одсеку; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; преглед и контрола техничке
документације реализованих геодетских радова и елабората геодетских радова; доношење и
овера решења у сложенијим управним и вануправним предметима и праћење њихове реализације у бази података катастра непокретности;
праћење реализације сложенијих пројеката и
активности; праћење имплементације нових
технологија у Служби за катастар непокретности; учешће у изради извештаја по притужбама
физичких и правних лица у вези уписа у катастар непокретности; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основБесплатна публикација о запошљавању

ним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни
испит; најмање 5 година радног искуства у
струци; као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада: Младеновац, Краља Петра Првог
173.

47) Радно место за стручне и правне
послове
Одсек за правне послове – Младеновац,
Служба за катастар непокретности
Младеновац,
Сектор за катастар непокретности,
звање самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: Вођење првостепеног управног поступка у области катастра непокретности; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; оцењивање
исправа које служе као доказ за упис права на
непокретностима; израда првостепених управних одлука у управним предметима; комплетирање списа и достављање жалби надлежном
другом степену; преглед, контрола и овера
управних предмета из делокруга рада Одсека;
старање о ажурности у решавању предмета;
обављање радно-правних послова по основу
посебног акта директора Завода; учествовање у изради периодичних, месечних и дневних
извештаја о реализацији планираних радова
из надлежности Одсека; обављање и других
послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академскимстудијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање 5
године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Младеновац, Краља Петра Првог
173.

48) Радно место за подршку
управним пословима

Одсек за правне послове – Младеновац,
Служба за катастар непокретности
Младеновац, Сектор за катастар
непокретности, звање млађи саветник
1 извршилац
Опис послова: Учешће у вођењу првостепеног управног поступка и израда првостепених
управних аката у мање сложеним управним
предметима; обрађивање предмета добијених
из геодетско-информационог система; учествовање у припремању нацрта одлуке у управним
предметима; учествовање у комплетирању списа и достављања жалби надлежном другостепеном органу; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким

струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање једна
година радног искуства у струци или најмање
пет годинарадног стажа у државним органима,
као и потребне компетенције за рад на радном
месту.
Место рада: Младеновац, Краља Петра Првог
173.

49) Радно место шеф Одсека

Одсек за катастар непокретности Сопот,
Служба за катастар непокретности
Младеновац,
Сектор за катастар непокретности,
звање самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Руковођење, планирање,
организовање, усмеравање и надзор над
радом државних службеника у Одсеку; доношење и овера решења у управним и вануравним предметима у вези уписа непокретности
и стварних права над њима и обављање најсложенијих послова из делокруга рада Одсека; старање о благовременој и правовременој
имплеметацији новоусвојених процедура и
методологија и о благовремености извршавања послова из делокруга рада Одсека; обнова
катастра непокретности; праћење ажурности у
решавању предмета; израда извештаја у вези
са притужбама физичких и правних лица у
вези уписа у катастар непокретности; израда
недељних, месечних, годишњих и периодичних
извештаја о реализацији планираних радова;
сарадња са органима државне управе и јединицама локалне самоуправе; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца (начелника).
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства или научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен
државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Сопот, Космајски трг 12.

50) Радно место за провођење
промена у бази катастра
непокретности

Одсек за катастар непокретности Сопот,
Служба за катастар непокретности
Младеновац,
Сектор за катастар непокретности,
звање сарадник
1 извршилац
Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; припремање вануправних аката; креирање
излазних докумената након извршене промене;
обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра
непокретности; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ
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бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године
радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Сопот, Космајски трг 12.

51) Радно место за стручне и правне
послове

Одсек за катастар непокретности Сопот,
Служба за катастар непокретности
Младеновац,
Сектор за катастар непокретности,
звање самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Вођење првостепеног управног поступка у области катастра непокретности; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; оцењивање
исправа које служе као доказ за упис права
на непокретностима; израда првостепених
управних одлука у управним предметима;
комплетирање списа и достављање жалби
надлежном другом степену; преглед, контрола и овера управних предмета из делокруга
рада Одсека; старање о ажурности у решавању предмета; обављање радно-правних
послова по основу посебног акта директора
Завода; учествовање у изради периодичних,
месечних и дневних извештаја о реализацији
планираних радова из надлежности Одсека;
обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање 5
године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Сопот, Космајски трг 12.

52) Радно место за преглед и
контролу

Одсек за катастар непокретности
– Лазаревац, Служба за катастар
непокретности Лазаревац, Сектор
за катастар непокретности, звање
самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Пружање стручне помоћи
државним службеницима у Одсеку; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; преглед и контрола техничке
документације реализованих геодетских радова и елабората геодетских радова; доношење и овера решења у сложенијим управним и
вануправним предметима и праћење њихове
реализације у бази података катастра непокретности; праћење реализације сложенијих
пројеката и активности; праћење имплементације нових технологија у Служби за катастар
непокретности; учешће у изради извештаја по
притужбама физичких и правних лица у вези
уписа у катастар непокретности; обављање и
других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
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240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни
испит; најмање 5 година радног искуства у
струци; као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада: Лазаревац, Карађорђева 42.

53) Радно место за провођење
промена у бази катастра
непокретности

Одсек за катастар непокретности
– Лазаревац, Служба за катастар
непокретности Лазаревац,
Сектор за катастар непокретности,
звање сарадник
1 извршилац
Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; припремање вануправних аката; креирање
излазних докумената након извршене промене;
обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра
непокретности; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године
радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту
Место рада: Лазаревац, Карађорђева 42.

54) Радно место за подршку у
провођењу промена у базама
података

Одсек за катастар непокретности
– Шабац, Служба за катастар
непокретности Шабац,
Сектор за катастар непокретности,
звање референт
1 извршилац

Опис послова: Унос оригиналних података
у базу катастра непокретности; обрађивање
предмета добијених из геодетско-информационог система; креирање излазних докумената;
припрема за издавање података из елабората
премера и базе података катастра непокретности; припрема података из службене евиднције; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Шабац, Краља Александра 21.

56) Радно место за унос података у
базу катастра непокретности
Одсек за правне послове – Шабац,
Служба за катастар непокретности
Шабац, Сектор за катастар
непокретности, звање референт
1 извршилац

Опис послова: Унос оригиналних података
у базу катастра непокретности; обрађивање
предмета добијених из геодетско-информационог система; креирање излазних докумената;
припрема за издавање података из елабората
премера и базе података катастра непокретности; припрема података из службене евиднције; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.

Одсек за катастар непокретности Уб,
Служба за катастар непокретности
Лазаревац,
Сектор за катастар непокретности,
звање млађи саветник
1 извршилац

Место рада: Шабац, Краља Александра 21.

Опис послова: Учешће у припреми нацрта
решења у управним и вануправним предметима и њихове реализације; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог
система; провођење промена у бази катастра
непокретности; учешће у реализацији пројеката
и активности; учешће у имплементацији нових
технологија у Служби за катастар непокретности; обављање и других послова по налогу
непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит;
најмање једна година радног искуства у струци
или најмање 5 годинa радног стажа у државним
органима; као и потребне компетенције за рад
на радном месту.
Место рада: Уб, Милоша Селаковића 1.

55) Радно место за унос података у
базу катастра непокретности

57) Радно место за унос података у
базу катастра непокретности
Одсек за катастар непокретности
– Богатић, Служба за катастар
непокретности Шабац,
Сектор за катастар непокретности,
звање референт
1 извршилац

Опис послова: Унос оригиналних података
у базу катастра непокретности; обрађивање
предмета добијених из геодетско-информационог система; креирање излазних докумената;
припрема за издавање података из елабората
премера и базе података катастра непокретности; припрема података из службене евиднције; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Богатић, Војводе Степе 2.
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58) Радно место за послове
писарнице

Групa за послове писарнице – Богатић,
Одсек за катастар непокретности
– Богатић, Служба за катастар
непокретности Шабац, Сектор за
катастар непокретности, звање
референт
1 извршилац
Опис послова: Издавање и припремање мање
сложених вануправних аката (уверења, копије
плана, листа непокретности) по захтеву; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; вршење уноса забележбе
поднетог захтева; праћење рокова предмета; издавање архивираних предмета, аката и
документа на реверс, односно препис истих на
захтев странке по важећим прописима; пријем
и преглед пристигле поште; обрачун таксе за
податке и услуге Завода; обављање и других
послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Богатић, Војводе Степе 2.

59) Радно место за преглед и
контролу

Одсек за катастар непокретности
– Ваљево, Служба за катастар
непокретности Ваљево, Сектор за
катастар непокретности, звање
самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Пружање стручне помоћи
државним службеницима у Одсеку; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; преглед и контрола техничке
документације реализованих геодетских радова и елабората геодетских радова; доношење и
овера решења у сложенијим управним и вануправним предметима и праћење њихове реализације у бази података катастра непокретности;
праћење реализације сложенијих пројеката и
активности; праћење имплементације нових
технологија у Служби за катастар непокретности; учешће у изради извештаја по притужбама
физичких и правних лица у вези уписа у катастар непокретности; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит;
најмање 5 година радног искуства у струци; као
и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Ваљево, Војводе Мишића 39.
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60) Радно место за стручне и правне
послове
Одсек за правне послове – Ваљево,
Служба за катастар непокретности
Ваљево, Сектор за катастар
непокретности, звање самостални
саветник
1 извршилац

Одсек за катастар непокретности
– Чачак, Служба за катастар
непокретности Чачак,
Сектор за катастар непокретности,
звање сарадник
1 извршилац

Опис послова: Вођење првостепеног управног поступка у области катастра непокретности; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; оцењивање
исправа које служе као доказ за упис права
на непокретностима; израда првостепених
управних одлука у управним предметима;
комплетирање списа и достављање жалби
надлежном другом степену; преглед, контрола и овера управних предмета из делокруга
рада Одсека; старање о ажурности у решавању предмета; обављање радно-правних
послова по основу посебног акта директора
Завода; учествовање у изради периодичних,
месечних и дневних извештаја о реализацији
планираних радова из надлежности Одсека;
обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; припремање вануправних аката; креирање
излазних докумената након извршене промене;
обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра
непокретности; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академскимстудијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни
испит; најмање 5 године радног искуства у
струци, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.

Место рада: Чачак, Жупана Страцимира 4.

Место рада: Ваљево, Војводе Мишића 39.

61) Радно место за провођење
промена у базама података

Одсек за катастар непокретности
– Чачак, Служба за катастар
непокретности Чачак, Сектор за
катастар непокретности, звање саветник
1 извршилац
Опис послова: Припрема нацрта решења у
управним и вануправним предметима и њихова
реализација; обрађивање предмета добијених
из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности;
преглед и контрола техничке документације
реализованих геодетских радова; учешће у реализацији сложенијих пројеката и активности;
решавање сложенијих проблема у поступцима
провођења промена; учешће у имплементацији
нових технологија у Одсеку; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни
испит; најмање 3 година радног искуства у
струци; као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада: Чачак, Жупана Страцимира 4.

Бесплатна публикација о запошљавању

62) Радно место за провођење
промена у бази катастра
непокретности

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године
радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

63) Радно место за стручне
и правне послове

Одсек за правне послове – Чачак,
Служба за катастар непокретности
Чачак, Сектор за катастар
непокретности, звање самостални
саветник
1 извршилац
Опис послова: Вођење првостепеног управног поступка у области катастра непокретности; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; оцењивање
исправа које служе као доказ за упис права на
непокретностима; израда првостепених управних одлука у управним предметима; комплетирање списа и достављање жалби надлежном
другом степену; преглед, контрола и овера
управних предмета из делокруга рада Одсека;
старање о ажурности у решавању предмета;
обављање радно-правних послова по основу
посебног акта директора Завода; учествовање у изради периодичних, месечних и дневних
извештаја о реализацији планираних радова
из надлежности Одсека; обављање и других
послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академскимстудијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање 5
године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Чачак, Жупана Страцимира 4.

64) Радно место руководилац Групе
Група за катастар непокретности Гуча,
Служба за катастар непокретности
Чачак, Сектор за катастар
непокретности, звање сарадник
1 извршилац

Опис послова: Планирање, организовање,
руковођење, пружање стручне помоћи и над10.03.2021. | Број 924 |
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зор над радом државних службеника у Групи;
старање о формалној исправности поднетих
исправа; доношење и овера вануправних аката
из делокруга рада Групе; контрола ажурности
у решавању предмета; организација радова на
обнови катастра непокретности и послова одржавања; сарадња са органима државне управе
и јединицама локалне самоуправе; обављање и
других послова по налогу непосредног руководиоца (начелника Службе)
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године
радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Гуча – Лучани, Проте Гучанина 7.

65) Радно место за канцеларијске и
административне послове
Служба за катастар непокретности
Неготин, Сектор за катастар
непокретности, звање референт
1 извршилац

Опис послова: Израда мање сложених аката (пропратни акти, типске одлуке и решења)
из делокруга рада Службе; вођење евиденције о присуству на раду; израда плана набавке
потрошног канцеларијског материјала; организовање сервисирања канцеларијске опреме;
послови кореспонденције; примање и слање
електронске поште и факсова; организовање
пословних састанака за потребе непосредног
руководиоца; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Неготин, Станка Пауновића 1.

66) Радно место за провођење
промена у бази катастра
непокретности

Одсек за катастар непокретности
– Неготин, Служба за катастар
непокретности Неготин, Сектор
за катастар непокретности, звање
сарадник
3 извршиоца
Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; припремање вануправних аката; креирање
излазних докумената након извршене промене;
обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра
непокретности; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године
радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Неготин, Станка Пауновића 1.
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67) Радно место за подршку
управним пословима

Одсек за правне послове – Неготин,
Служба за катастар непокретности
Неготин, Сектор за катастар
непокретности, звање млађи саветник
1 извршилац
Опис послова: Учешће у вођењу првостепеног управног поступка и израда првостепених
управних аката у мање сложеним управним
предметима; обрађивање предмета добијених
из геодетско-информационог система; учествовање у припремању нацрта одлуке у управним
предметима; учествовање у комплетирању списа и достављања жалби надлежном другостепеном органу; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен
државни стручни испит; најмање једна година
радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Неготин, Станка Пауновића 1.

68) Радно место за унос података у
базу катастра непокретности
Одсек за правне послове – Неготин,
Служба за катастар непокретности
Неготин, Сектор за катастар
непокретности, звање референт
1 извршилац

Опис послова: Унос оригиналних података
у базу катастра непокретности; обрађивање
предмета добијених из геодетско-информационог система; креирање излазних докумената;
припрема за издавање података из елабората
премера и базе података катастра непокретности; припрема података из службене евиднције; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Неготин, Станка Пауновића 1.

69) Радно место руководилац Групе
Група за катастар непокретности
Кладово, Служба за катастар
непокретности Неготин, Сектор
за катастар непокретности, звање
сарадник
1 извршилац

Опис послова: Планирање, организовање,
руковођење, пружање стручне помоћи и надзор над радом државних службеника у Групи;
старање о формалној исправности поднетих
исправа; доношење и овера вануправних аката
из делокруга рада Групе; контрола ажурности
у решавању предмета; организација радова на
обнови катастра непокретности и послова одржавања; сарадња са органима државне управе
и јединицама локалне самоуправе; обављање и
других послова по налогу непосредног руководиоца (начелника)

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180
ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године;
положен државни стручни испит; најмање 3
године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Кладово, 22. септембра 26.

70) Радно место за стручне
и правне послове

Одсек за правне послове – Краљево,
Служба за катастар непокретности
Краљево, Сектор за катастар
непокретности,
звање самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Вођење првостепеног управног поступка у области катастра непокретности; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; оцењивање
исправа које служе као доказ за упис права
на непокретностима; израда првостепених
управних одлука у управним предметима;
комплетирање списа и достављање жалби
надлежном другом степену; преглед, контрола и овера управних предмета из делокруга
рада Одсека; старање о ажурности у решавању предмета; обављање радно-правних
послова по основу посебног акта директора
Завода; учествовање у изради периодичних,
месечних и дневних извештаја о реализацији
планираних радова из надлежности Одсека;
обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академскимстудијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 године радног искуства
у струци, као и потребне компетенције за рад
на радном месту.
Место рада: Краљево, Трг Јована Сарића 1.

71) Радно место за унос података
у базу катастра непокретности
Одсек за катастар непокретности
Врњачка Бања, Служба за катастар
непокретности Краљево,
Сектор за катастар непокретности,
звање референт
1 извршилац

Опис послова: Унос података у базу катастра
непокретности; креирање излазних докумената; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог; припрема за издавање
података из елабората премера и базе података
катастра непокретности; припремање података
из службене евиденције; обављање и других
послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Врњачка Бања, Крушевачка 17.
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72) Радно место за подршку
у провођењу промена
у базама података

Одсек за катастар непокретности
– Зајечар, Служба за катастар
непокретности Зајечар,
Сектор за катастар непокретности,
звање млађи саветник
1 извршилац
Опис послова: Учешће у припреми нацрта
решења у управним и вануправним предметима и њихове реализације; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог
система; провођење промена у бази катастра
непокретности; учешће у реализацији пројеката
и активности; учешће у имплементацији нових
технологија у Служби за катастар непокретности; обављање и других послова по налогу
непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит;
најмање једна година радног искуства у струци
или најмање 5 годинa радног стажа у државним
органима; као и потребне компетенције за рад
на радном месту.
Место рада: Зајечар, Николе Пашића 91.

73) Радно место за стручне
и правне послове

Одсек за правне послове – Зајечар,
Служба за катастар непокретности
Зајечар, Сектор за катастар
непокретности, звање самостални
саветник
1 извршилац
Опис послова: Вођење првостепеног управног поступка у области катастра непокретности; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; оцењивање
исправа које служе као доказ за упис права
на непокретностима; израда првостепених
управних одлука у управним предметима;
комплетирање списа и достављање жалби
надлежном другом степену; преглед, контрола и овера управних предмета из делокруга
рада Одсека; старање о ажурности у решавању предмета; обављање радно-правних
послова по основу посебног акта директора
Завода; учествовање у изради периодичних,
месечних и дневних извештаја о реализацији
планираних радова из надлежности Одсека;
обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академскимстудијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 године радног искуства
у струци, као и потребне компетенције за рад
на радном месту.
Место рада: Зајечар, Николе Пашића 91.
Бесплатна публикација о запошљавању

74) Радно место за подршку
управним пословима

праћење реализације сложенијих пројеката и
активности; праћење имплементације нових
технологија у Служби за катастар непокретности; учешће у изради извештаја по притужбама
физичких и правних лица у вези уписа у катастар непокретности; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Опис послова: Учешће у вођењу првостепеног управног поступка и израда првостепених
управних аката у мање сложеним управним
предметима; обрађивање предмета добијених
из геодетско-информационог система; учествовање у припремању нацрта одлуке у управним
предметима; учествовање у комплетирању списа и достављања жалби надлежном другостепеном органу; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни
испит; најмање 5 година радног искуства у
струци; као и потребне компетенције за рад на
радном месту.

Одсек за правне послове – Зајечар,
Служба за катастар непокретности
Зајечар, Сектор за катастар
непокретности, звање млађи саветник
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање једна
година радног искуства у струци или најмање
пет година радног стажа у државним органима,
као и потребне компетенције за рад на радном
месту.

Место рада: Смедерево, Омладинска 1.

77) Радно место за подршку
управним пословима

Одсек за правне послове – Смедерево,
Служба за катастар непокретности
Смедерево, Сектор за катастар
непокретности, звање млађи саветник
1 извршилац

75) Радно место за унос података у
базу катастра непокретности

Опис послова: Учешће у вођењу првостепеног управног поступка и израда првостепених
управних аката у мање сложеним управним
предметима; обрађивање предмета добијених
из геодетско-информационог система; учествовање у припремању нацрта одлуке у управним
предметима; учествовање у комплетирању списа и достављања жалби надлежном другостепеном органу; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.

Опис послова: Унос оригиналних података
у базу катастра непокретности; обрађивање
предмета добијених из геодетско-информационог система; креирање излазних докумената;
припрема за издавање података из елабората
премера и базе података катастра непокретности; припрема података из службене евиднције; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање једна
година радног искуства у струци или најмање
пет година радног стажа у државним органима,
као и потребне компетенције за рад на радном
месту.

Место рада: Зајечар, Николе Пашића 91.

Одсек за катастар непокретности
Књажевац, Служба за катастар
непокретности Зајечар, Сектор за
катастар непокретности, звање
референт
1 извршилац

Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту
Место рада: Књажевац, Јове Курсуле 1.

76) Радно место за преглед и
контролу

Одсек за катастар непокретности
– Смедерево, Служба за катастар
непокретности Смедерево, Сектор
за катастар непокретности, звање
самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Пружање стручне помоћи
државним службеницима у Одсеку; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; преглед и контрола техничке
документације реализованих геодетских радова и елабората геодетских радова; доношење и
овера решења у сложенијим управним и вануправним предметима и праћење њихове реализације у бази података катастра непокретности;

Место рада: Смедерево, Омладинска 1.

78) Радно место за унос података у
базу катастра непокретности
Одсек за катастар непокретности
Смедеревска Паланка, Служба за
катастар непокретности Смедерево,
Сектор за катастар непокретности,
звање референт
1 извршилац

Опис послова: Унос оригиналних података
у базу катастра непокретности; обрађивање
предмета добијених из геодетско-информационог система; креирање излазних докумената;
припрема за издавање података из елабората
премера и базе података катастра непокретности; припрема података из службене евиднције; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни
стручни испит; најмање 2 године радног иску10.03.2021. | Број 924 |
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ства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Смедеревска Паланка, Вука Караџића 25.

79) Радно место за стручне и правне
послове
Одсек за катастар непокретности
Смедеревска Паланка, Служба за
катастар непокретности Смедерево,
Сектор за катастар непокретности,
звање самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: Вођење првостепеног управног поступка у области катастра непокретности; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; оцењивање
исправа које служе као доказ за упис права на
непокретностима; израда првостепених управних одлука у управним предметима; комплетирање списа и достављање жалби надлежном
другом степену; преглед, контрола и овера
управних предмета из делокруга рада Одсека;
старање о ажурности у решавању предмета;
обављање радно-правних послова по основу
посебног акта директора Завода; учествовање у изради периодичних, месечних и дневних
извештаја о реализацији планираних радова
из надлежности Одсека; обављање и других
послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање 5
године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Смедеревска Паланка, Вука Караџића 25.

80) Радно место за преглед и
контролу

Одсек за катастар непокретности
– Ћуприја, Служба за катастар
непокретности Ћуприја, Сектор
за катастар непокретности, звање
самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Пружање стручне помоћи
државним службеницима у Одсеку; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; преглед и контрола техничке
документације реализованих геодетских радова и елабората геодетских радова; доношење и
овера решења у сложенијим управним и вануправним предметима и праћење њихове реализације у бази података катастра непокретности;
праћење реализације сложенијих пројеката и
активности; праћење имплементације нових
технологија у Служби за катастар непокретности; учешће у изради извештаја по притужбама
физичких и правних лица у вези уписа у катастар непокретности; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
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на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит;
најмање 5 година радног искуства у струци; као
и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Ћуприја, 13. октобра 7.

81) Радно место за провођење
промена у бази катастра
непокретности

Одсек за катастар непокретности
– Ћуприја, Служба за катастар
непокретности Ћуприја, Сектор
за катастар непокретности, звање
сарадник
1 извршилац
Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; припремање вануправних аката; креирање
излазних докумената након извршене промене;
обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра
непокретности; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године
радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Ћуприја, 13. октобра 7.

82) Радно место за провођење
промена у бази катастра
непокретности

83) Радно место за стручне и правне
послове
Одсек за катастар непокретности
Параћин, Служба за катастар
непокретности Ћуприја, Сектор
за катастар непокретности, звање
самостални саветник
2 извршиоца

Опис послова: Вођење првостепеног управног поступка у области катастра непокретности; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; оцењивање
исправа које служе као доказ за упис права на
непокретностима; израда првостепених управних одлука у управним предметима; комплетирање списа и достављање жалби надлежном
другом степену; преглед, контрола и овера
управних предмета из делокруга рада Одсека;
старање о ажурности у решавању предмета;
обављање радно-правних послова по основу
посебног акта директора Завода; учествовање у изради периодичних, месечних и дневних
извештаја о реализацији планираних радова
из надлежности Одсека; обављање и других
послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање 5
године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Параћин, Томе Живановића 10.

84) Радно место за преглед и
контролу

Одсек за катастар непокретности
Параћин, Служба за катастар
непокретности Ћуприја, Сектор
за катастар непокретности, звање
сарадник
1 извршилац

Одсек за катастар непокретности
– Инђија, Службa за катастар
непокретности Инђија, Сектор за
катастар непокретности, звање
самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; припремање вануправних аката; креирање
излазних докумената након извршене промене;
обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра
непокретности; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године
радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Параћин, Томе Живановића 10.
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Опис послова: Пружање стручне помоћи
државним службеницима у Одсеку; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; преглед и контрола техничке
документације реализованих геодетских радова и елабората геодетских радова; доношење и
овера решења у сложенијим управним и вануправним предметима и праћење њихове реализације у бази података катастра непокретности;
праћење реализације сложенијих пројеката и
активности; праћење имплементације нових
технологија у Служби за катастар непокретности; учешће у изради извештаја по притужбама
физичких и правних лица у вези уписа у катастар непокретности; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит;
најмање 5 година радног искуства у струци; као
и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Инђија, Цара Душана 1.
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85) Радно место за провођење
промена у бази катастра
непокретности
Одсек за катастар непокретности
– Инђија, Службa за катастар
непокретности Инђија, Сектор за
катастар непокретности, звање
сарадник
1 извршилац

Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; припремање вануправних аката; креирање
излазних докумената након извршене промене;
обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра
непокретности; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180
ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године;
положен државни стручни испит; најмање 3
године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Инђија, Цара Душана 1.

86) Радно место за стручне и правне
послове
Одсек за правне послове – Инђија,
Службa за катастар непокретности
Инђија, Сектор за катастар
непокретности, звање самостални
саветник
1 извршилац

Опис послова: Вођење првостепеног управног поступка у области катастра непокретности; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; оцењивање
исправа које служе као доказ за упис права на
непокретностима; израда првостепених управних одлука у управним предметима; комплетирање списа и достављање жалби надлежном
другом степену; преглед, контрола и овера
управних предмета из делокруга рада Одсека;
старање о ажурности у решавању предмета;
обављање радно-правних послова по основу
посебног акта директора Завода; учествовање у изради периодичних, месечних и дневних
извештаја о реализацији планираних радова
из надлежности Одсека; обављање и других
послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академскимстудијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање 5
године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Инђија, Цара Душана 1.
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87) Радно место за унос података у
базу катастра непокретности
Одсек за правне послове – Инђија,
Службa за катастар непокретности
Инђија, Сектор за катастар
непокретности, звање референт
1 извршилац

Опис послова: Унос оригиналних података
у базу катастра непокретности; обрађивање
предмета добијених из геодетско-информационог система; креирање излазних докумената;
припрема за издавање података из елабората
премера и базе података катастра непокретности; припрема података из службене евиднције; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Инђија, Цара Душана 1.

88) Радно место за преглед и
контролу

Одсек за катастар непокретности
– Суботица, Служба за катастар
непокретности Суботица, Сектор
за катастар непокретности, звање
самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Пружање стручне помоћи
државним службеницима у Одсеку; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; преглед и контрола техничке
документације реализованих геодетских радова и елабората геодетских радова; доношење и
овера решења у сложенијим управним и вануправним предметима и праћење њихове реализације у бази података катастра непокретности;
праћење реализације сложенијих пројеката и
активности; праћење имплементације нових
технологија у Служби за катастар непокретности; учешће у изради извештаја по притужбама
физичких и правних лица у вези уписа у катастар непокретности; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит;
најмање 5 година радног искуства у струци; као
и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Суботица, Цара Душана 3.

89) Радно место за подршку у
провођењу промена у базама
података

Одсек за катастар непокретности
– Суботица, Служба за катастар
непокретности Суботица, Сектор за
катастар непокретности, звање млађи
саветник
1 извршилац
Опис послова: Учешће у припреми нацрта
решења у управним и вануправним предметима и њихове реализације; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог

система; провођење промена у бази катастра
непокретности; учешће у реализацији пројеката
и активности; учешће у имплементацији нових
технологија у Служби за катастар непокретности; обављање и других послова по налогу
непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит;
најмање једна година радног искуства у струци
или најмање 5 годинa радног стажа у државним
органима; као и потребне компетенције за рад
на радном месту.
Место рада: Суботица, Цара Душана 3.

90) Радно место за стручне и правне
послове
Одсек за правне послове – Суботица,
Служба за катастар непокретности
Суботица, Сектор за катастар
непокретности, звање самостални
саветник
1 извршилац

Опис послова: Вођење првостепеног управног поступка у области катастра непокретности; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; оцењивање
исправа које служе као доказ за упис права на
непокретностима; израда првостепених управних одлука у управним предметима; комплетирање списа и достављање жалби надлежном
другом степену; преглед, контрола и овера
управних предмета из делокруга рада Одсека;
старање о ажурности у решавању предмета;
обављање радно-правних послова по основу
посебног акта директора Завода; учествовање у изради периодичних, месечних и дневних
извештаја о реализацији планираних радова
из надлежности Одсека; обављање и других
послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академскимстудијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање 5
године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Суботица, Цара Душана 3.

91) Радно место шеф Одсека

Одсек за катастар непокретности
Бачка Топола, Служба за катастар
непокретности Суботица, Сектор
за катастар непокретности, звање
самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Руковођење, планирање, организовање, усмеравање и надзор над радом
државних службеника у Одсеку; доношење и
овера решења у управним и вануравним предметима у вези уписа непокретности и стварних
права над њима и обављање најсложенијих
послова из делокруга рада Одсека; старање
о благовременој и правовременој имплемета10.03.2021. | Број 924 |
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цији новоусвојених процедура и методологија
и о благовремености извршавања послова из
делокруга рада Одсека; обнова катастра непокретности; праћење ажурности у решавању
предмета; израда извештаја у вези са притужбама физичких и правних лица у вези уписа
у катастар непокретности; израда недељних,
месечних, годишњих и периодичних извештаја
о реализацији планираних радова; сарадња са
органима државне управе и јединицама локалне самоуправе; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца (начелника).
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства или научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен
државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Бачка Топола, Петефи бригаде 5.

92) Радно место за правне послове
Одсек за катастар непокретности
Бачка Топола, Служба за катастар
непокретности Суботица,
Сектор за катастар непокретности,
звање самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: Вођење првостепеног управног поступка у области катастра непокретности; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; оцењивање
исправа које служе као доказ за упис права на
непокретностима; израда првостепених управних
одлука у управним предметима; комплетирање
списа и достављање жалби надлежном другом
степену; преглед, контрола и овера управних
предмета у вези са уписом стварних права на
непокретности из делокруга рада Одсека; старање о ажурности у решавању предмета; обављање одређених радно-правних послова по
основу посебног акта директора Завода; учествовање у изради периодичних, месечних и дневних
извештаја о реализацији планираних радова из
надлежности Одсека; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање 5
године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Бачка Топола, Петефи бригаде 5.

93) Радно место за подршку
управним пословима

Одсек за катастар непокретности
Бачка Топола, Служба за катастар
непокретности Суботица,
Сектор за катастар непокретности,
звање млађи саветник
1 извршилац

Одсек за катастар непокретности
– Нови Пазар, Служба за катастар
непокретности Нови Пазар,
Сектор за катастар непокретности,
звање саветник
1 извршилац

Опис послова: Учешће у вођењу првостепеног управног поступка и израда првостепених
управних аката у мање сложеним управним
предметима; обрађивање предмета добијених
из геодетско-информационог система; учествовање у припремању нацрта одлуке у управним
предметима; учествовање у комплетирању списа и достављања жалби надлежном другостепеном органу; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.

Опис послова: Припрема нацрта решења у
управним и вануправним предметима и њихова
реализација; обрађивање предмета добијених
из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности;
преглед и контрола техничке документације
реализованих геодетских радова; учешће у реализацији сложенијих пројеката и активности;
решавање сложенијих проблема у поступцима
провођења промена; учешће у имплементацији
нових технологија у Одсеку; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен
државни стручни испит; најмање једна година
радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Бачка Топола, Петефи бригаде 5.

94) Радно место за преглед и
контролу
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96) Радно место за стручне
и правне послове

Опис послова: Пружање стручне помоћи
државним службеницима у Одсеку; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; преглед и контрола техничке
документације реализованих геодетских радова и елабората геодетских радова; доношење и овера решења у сложенијим управним и
вануправним предметима и праћење њихове
реализације у бази података катастра непокретности; праћење реализације сложенијих
пројеката и активности; праћење имплементације нових технологија у Служби за катастар
непокретности; учешће у изради извештаја по
притужбама физичких и правних лица у вези
уписа у катастар непокретности; обављање и
других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни
испит; најмање 5 година радног искуства у
струци; као и потребне компетенције за рад на
радном месту.

www.nsz.gov.rs

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни
испит; најмање 3 година радног искуства у
струци; као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада: Нови Пазар, 7. јула 17.

Одсек за катастар непокретности
– Нови Пазар, Служба за катастар
непокретности Нови Пазар,
Сектор за катастар непокретности,
звање самостални саветник
1 извршилац

Место рада: Нови Пазар, 7. јула 17.

Посао се не чека, посао се тражи

95) Радно место за провођење
промена у базама података

Одсек за правне послове – Нови Пазар,
Служба за катастар непокретности
Нови Пазар,
Сектор за катастар непокретности,
звање самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Вођење првостепеног управног поступка у области катастра непокретности; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; оцењивање
исправа које служе као доказ за упис права
на непокретностима; израда првостепених
управних одлука у управним предметима;
комплетирање списа и достављање жалби
надлежном другом степену; преглед, контрола и овера управних предмета из делокруга
рада Одсека; старање о ажурности у решавању предмета; обављање радно-правних
послова по основу посебног акта директора
Завода; учествовање у изради периодичних,
месечних и дневних извештаја о реализацији
планираних радова из надлежности Одсека;
обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академскимстудијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање 5
године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Нови Пазар, 7. јула 17.
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97) Радно место за подршку
управним пословима

Одсек за катастар непокретности Рашка,
Служба за катастар непокретности
Нови Пазар, Сектор за катастар
непокретности, звање млађи саветник
1 извршилац
Опис послова: Учешће у вођењу првостепеног управног поступка и израда првостепених
управних аката у мање сложеним управним
предметима; обрађивање предмета добијених
из геодетско-информационог система; учествовање у припремању нацрта одлуке у управним
предметима; учествовање у комплетирању списа и достављања жалби надлежном другостепеном органу; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање једна
година радног искуства у струци или најмање
пет година радног стажа у државним органима,
као и потребне компетенције за рад на радном
месту.
Место рада: Рашка, Ибарска 2.

98) Радно место за подршку у
провођењу промена у базама
података

Одсек за катастар непокретности
– Вршац, Служба за катастар
непокретности Вршац,
Сектор за катастар непокретности,
звање млађи саветник
1 извршилац
Опис послова: Учешће у припреми нацрта
решења у управним и вануправним предметима и њихове реализације; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог
система; провођење промена у бази катастра
непокретности; учешће у реализацији пројеката
и активности; учешће у имплементацији нових
технологија у Служби за катастар непокретности; обављање и других послова по налогу
непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету; положен државни стручни испит;
најмање једна година радног искуства у струци
или најмање 5 годинa радног стажа у државним
органима; као и потребне компетенције за рад
на радном месту.
Место рада: Рашка, Ибарска 2.

99) Радно место за провођење
промена у базама података

Одсек за катастар непокретности
– Вршац, Служба за катастар
непокретности Вршац,
Сектор за катастар непокретности,
звање саветник
1 извршилац
Бесплатна публикација о запошљавању

Опис послова: Припрема нацрта решења у
управним и вануправним предметима и њихова
реализација; обрађивање предмета добијених
из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности;
преглед и контрола техничке документације
реализованих геодетских радова; учешће у реализацији сложенијих пројеката и активности;
решавање сложенијих проблема у поступцима
провођења промена; учешће у имплементацији
нових технологија у Одсеку; обављање и других
послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни
испит; најмање 3 година радног искуства у
струци; као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада: Рашка, Ибарска 2.

100) Радно место за стручне и
правне послове

Одсек за катастар непокретности
Алибунар, Служба за катастар
непокретности Вршац, Сектор за
катастар непокретности, звање
самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Вођење првостепеног управног поступка у области катастра непокретности; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; оцењивање
исправа које служе као доказ за упис права на
непокретностима; израда првостепених управних одлука у управним предметима; комплетирање списа и достављање жалби надлежном
другом степену; преглед, контрола и овера
управних предмета из делокруга рада Одсека;
старање о ажурности у решавању предмета;
обављање радно-правних послова по основу
посебног акта директора Завода; учествовање у изради периодичних, месечних и дневних
извештаја о реализацији планираних радова
из надлежности Одсека; обављање и других
послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање 5
године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Алибунар, Трг слободе 19.

101) Радно место за подршку
управним пословима

Одсек за катастар непокретности
Алибунар, Служба за катастар
непокретности Вршац, Сектор за
катастар непокретности, звање млађи
саветник
1 извршилац
Опис послова: Учешће у вођењу првостепеног управног поступка и израда првостепених

управних аката у мање сложеним управним
предметима; обрађивање предмета добијених
из геодетско-информационог система; учествовање у припремању нацрта одлуке у управним
предметима; учествовање у комплетирању списа и достављања жалби надлежном другостепеном органу; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање једна
година радног искуства у струци или најмање
пет година радног стажа у државним органима,
као и потребне компетенције за рад на радном
месту.
Место рада: Алибунар, Трг слободе 19.

102) Радно место за послове
писарнице

Група за послове писарнице – Алибунар,
Одсек за катастар непокретности
Алибунар, Служба за катастар
непокретности Вршац,
Сектор за катастар непокретности,
звање референт
1 извршилац
Опис послова: Издавање и припремање мање
сложених вануправних аката (уверења, копије плана, листа непокретности) по захтеву;
обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; вршење уноса
забележбе поднетог захтева; праћење рокова
предмета; издавање архивираних предмета,
аката и документа на реверс, односно препис
истих на захтев странке по важећим прописима; пријем и преглед пристигле поште; обрачун
таксе за податке и услуге Завода; обављање и
других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Завршену средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Алибунар, Трг слободе 19.

103) Радно место за послове
писарнице

Група за катастар непокретности
Бела Црква, Служба за катастар
непокретности Вршац,
Сектор за катастар непокретности,
звање референт
1 извршилац
Опис послова: Издавање и припремање мање
сложених вануправних аката (уверења, копије плана, листа непокретности) по захтеву;
обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; вршење уноса
забележбе поднетог захтева; праћење рокова
предмета; издавање архивираних предмета,
аката и документа на реверс, односно препис
истих на захтев странке по важећим прописима; пријем и преглед пристигле поште; обрачун
таксе за податке и услуге Завода; обављање и
других послова по налогу непосредног руководиоца.
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Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Бела Црква, Милетићева 2.

104) Радно место за провођење
промена у базама података

Одсек за катастар непокретности
– Ужице, Служба за катастар
непокретности Ужице, Сектор за
катастар непокретности, звање саветник
1 извршилац
Опис послова: Припрема нацрта решења у
управним и вануправним предметима и њихова
реализација; обрађивање предмета добијених
из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности;
преглед и контрола техничке документације
реализованих геодетских радова; учешће у
реализацији сложенијих пројеката и активности; решавање сложенијих проблема у поступцима провођења промена; учешће у имплементацији нових технологија у Одсеку; обављање
и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни
испит; најмање 3 година радног искуства у
струци; као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада: Ужице, Југ Богданова 1.

105) Радно место за стручне и
правне послове

Одсек за правне послове – Ужице,
Служба за катастар непокретности
Ужице, Сектор за катастар
непокретности, звање самостални
саветник
2 извршиоца
Опис послова: Вођење првостепеног управног поступка у области катастра непокретности; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; оцењивање
исправа које служе као доказ за упис права на
непокретностима; израда првостепених управних одлука у управним предметима; комплетирање списа и достављање жалби надлежном
другом степену; преглед, контрола и овера
управних предмета из делокруга рада Одсека;
старање о ажурности у решавању предмета;
обављање радно-правних послова по основу
посебног акта директора Завода; учествовање у изради периодичних, месечних и дневних
извештаја о реализацији планираних радова
из надлежности Одсека; обављање и других
послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академскимстудијама 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;
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положен државни стручни испит; најмање 5
године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Ужице, Југ Богданова 1.

106) Радно место за подршку у
провођењу промена у базама
података

Одсек за катастар непокретности –
Бачка Паланка, Служба за катастар
непокретности Бачка Паланка, Сектор
за катастар непокретности, звање млађи
саветник
1 извршилац
Опис послова: Учешће у припреми нацрта
решења у управним и вануправним предметима и њихове реализације; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог
система; провођење промена у бази катастра
непокретности; учешће у реализацији пројеката
и активности; учешће у имплементацији нових
технологија у Служби за катастар непокретности; обављање и других послова по налогу
непосредног руководиоца.

108) Радно место за стручне и
правне послове

Одсек за катастар непокретности Врбас,
Служба за катастар непокретности
Бачка Паланка, Сектор за катастар
непокретности, звање самостални
саветник
1 извршилац
Опис послова: Вођење првостепеног управног поступка у области катастра непокретности; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; оцењивање
исправа које служе као доказ за упис права на
непокретностима; израда првостепених управних одлука у управним предметима; комплетирање списа и достављање жалби надлежном
другом степену; преглед, контрола и овера
управних предмета из делокруга рада Одсека;
старање о ажурности у решавању предмета;
обављање радно-правних послова по основу
посебног акта директора Завода; учествовање у изради периодичних, месечних и дневних
извештаја о реализацији планираних радова
из надлежности Одсека; обављање и других
послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит;
најмање једна година радног искуства у струци
или најмање 5 годинa радног стажа у државним
органима; као и потребне компетенције за рад
на радном месту.

Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање 5
године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Бачка Паланка, Краља Петра
Првог 18.

109) Радно место за подршку
управним пословима

107) Радно место за провођење
промена у базама података

Одсек за катастар непокретности –
Бачка Паланка, Служба за катастар
непокретности Бачка Паланка, Сектор за
катастар непокретности, звање саветник
1 извршилац
Опис послова: Припрема нацрта решења у
управним и вануправним предметима и њихова
реализација; обрађивање предмета добијених
из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности;
преглед и контрола техничке документације
реализованих геодетских радова; учешће у реализацији сложенијих пројеката и активности;
решавање сложенијих проблема у поступцима
провођења промена; учешће у имплементацији
нових технологија у Одсеку; обављање и других
послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни
испит; најмање 3 година радног искуства у
струци; као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада: Бачка Паланка, Краља Петра
Првог 18.

Место рада: Врбас, Палих бораца 9/ц.

Одсек за катастар непокретности Врбас,
Служба за катастар непокретности
Бачка Паланка, Сектор за катастар
непокретности, звање млађи саветник
1 извршилац
Опис послова: Учешће у вођењу првостепеног управног поступка и израда првостепених
управних аката у мање сложеним управним
предметима; обрађивање предмета добијених
из геодетско-информационог система; учествовање у припремању нацрта одлуке у управним
предметима; учествовање у комплетирању списа и достављања жалби надлежном другостепеном органу; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен
државни стручни испит; најмање једна година
радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Врбас, Палих бораца 9/ц.

Посао се не чека,
посао се тражи
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110) Радно место руководилац Групе
Група за послове писарнице – Врбас,
Одсек за катастар непокретности Врбас,
Служба за катастар непокретности
Бачка Паланка, Сектор за катастар
непокретности, звање сарадник
1 извршилац

Опис послова: Руковођење, планирање,
организовање, усмеравање и надзор над
радом државних службеника у Групи; пружање информација из делокруга рада Групе на
захтев координатора; овера мање сложених
вануправних аката (уверења, копије плана,
листа непокретности), старање о формално
правној исправности поднетих исправа; старање о роковима кретања предмета и забележбе
поднетог захтева; старање о архиви и архивској
грађи из делокруга рада Групе; креирање, праћење предмета од креирања до архивирања;
старање о исправности и класификацији предмета; пријем странака и давање информација о
статусу предмета; обављање и других послова
по налогу непосредног руководиоца.
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 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на
студијама у трајању до три године; положен
државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Врбас, Палих бораца 9/ц.

111) Радно место за послове
писарнице

Група за катастар непокретности
Бачки Петровац, Служба за катастар
непокретности Бачка Паланка,
Сектор за катастар непокретности,
звање референт
1 извршилац
Опис послова: Издавање и припремање мање
сложених вануправних аката (уверења, копије плана, листа непокретности) по захтеву;
обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; вршење уноса
забележбе поднетог захтева; праћење рокова
предмета; издавање архивираних предмета,
аката и документа на реверс, односно препис
истих на захтев странке по важећим прописима; пријем и преглед пристигле поште; обрачун
таксе за податке и услуге Завода; обављање и
других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Бачки Петровац, Коларова 6.

112) Радно место за преглед
и контролу

ње предмета добијених из геодетско-информационог система; преглед и контрола техничке
документације реализованих геодетских радова и елабората геодетских радова; доношење и
овера решења у сложенијим управним и вануправним предметима и праћење њихове реализације у бази података катастра непокретности;
праћење реализације сложенијих пројеката и
активности; праћење имплементације нових
технологија у Служби за катастар непокретности; учешће у изради извештаја по притужбама
физичких и правних лица у вези уписа у катастар непокретности; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни
испит; најмање 5 година радног искуства у
струци; као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада: Лозница, Кнеза Милоша 3.

113) Радно место за провођење
промена у базама података

Одсек за катастар непокретности
– Лозница, Служба за катастар
непокретности Лозница,
Сектор за катастар непокретности,
звање саветник
1 извршилац
Опис послова: Припрема нацрта решења у
управним и вануправним предметима и њихова
реализација; обрађивање предмета добијених
из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности;
преглед и контрола техничке документације
реализованих геодетских радова; учешће у реализацији сложенијих пројеката и активности;
решавање сложенијих проблема у поступцима
провођења промена; учешће у имплементацији
нових технологија у Одсеку; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни
испит; најмање 3 година радног искуства у
струци; као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада: Лозница, Кнеза Милоша 3.

114) Радно место за провођење
промена у бази катастра
непокретности

Одсек за катастар непокретности
– Лозница, Служба за катастар
непокретности Лозница,
Сектор за катастар непокретности,
звање самостални саветник
1 извршилац

Одсек за катастар непокретности
– Лозница, Служба за катастар
непокретности Лозница,
Сектор за катастар непокретности,
звање сарадник
1 извршилац

Опис послова: Пружање стручне помоћи
државним службеницима у Одсеку; обрађива-

Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; про-
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вођење промена у бази катастра непокретности; припремање вануправних аката; креирање
излазних докумената након извршене промене;
обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра
непокретности; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године
радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Лозница, Кнеза Милоша 3.

115) Радно место руководилац Групе
Група за катастар непокретности
Мали Зворник, Служба за катастар
непокретности Лозница,
Сектор за катастар непокретности,
звање сарадник
1 извршилац

Опис послова: Планирање, организовање,
руковођење, пружање стручне помоћи и надзор над радом државних службеника у Групи;
старање о формалној исправности поднетих
исправа; доношење и овера вануправних аката
из делокруга рада Групе; контрола ажурности
у решавању предмета; организација радова на
обнови катастра непокретности и послова одржавања; сарадња са органима државне управе
и јединицама локалне самоуправе; обављање и
других послова по налогу непосредног руководиоца (начелника)
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године
радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Мали Зворник, Краља Петра
Првог 28.

116) Радно место за подршку у
провођењу промена у базама
података

Одсек за катастар непокретности
– Пирот, Служба за катастар
непокретности Пирот,
Сектор за катастар непокретности,
звање млађи саветник
1 извршилац
Опис послова: Учешће у припреми нацрта
решења у управним и вануправним предметима и њихове реализације; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог
система; провођење промена у бази катастра
непокретности; учешће у реализацији пројеката
и активности; учешће у имплементацији нових
технологија у Служби за катастар непокретности; обављање и других послова по налогу
непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
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четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит;
најмање једна година радног искуства у струци
или најмање 5 годинa радног стажа у државним
органима; као и потребне компетенције за рад
на радном месту.
Место рада: Пирот, Српских владара 124а.

117) Радно место за провођење
промена у бази катастра
непокретности

Одсек за катастар непокретности-Пирот,
Служба за катастар непокретности
Пирот, Сектор за катастар
непокретности, звање сарадник
1 извршилац
Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; припремање вануправних аката; креирање
излазних докумената након извршене промене;
обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра
непокретности; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године
радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Пирот, Српских владара 124а.

118) Радно место за канцеларијске и
административне послове
Служба за катастар непокретности
Велико Градиште, Сектор за катастар
непокретности, звање референт
1 извршилац

Опис послова: Израда мање сложених аката (пропратни акти, типске одлуке и решења)
из делокруга рада Службе; вођење евиденције о присуству на раду; израда плана набавке
потрошног канцеларијског материјала; организовање сервисирања канцеларијске опреме;
послови кореспонденције; примање и слање
електронске поште и факсова; организовање
пословних састанака за потребе непосредног
руководиоца; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Велико Градиште, Житни трг 1.

119) Радно место за подршку
управним пословима

Одсек за правне послове – Велико
Градиште, Служба за катастар
непокретности Велико Градиште,
Сектор за катастар непокретности,
звање млађи саветник
1 извршилац
Опис послова: Учешће у вођењу првостепеног управног поступка и израда првостепених
управних аката у мање сложеним управним
предметима; обрађивање предмета добијених
из геодетско-информационог система; учество-
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вање у припремању нацрта одлуке у управним
предметима; учествовање у комплетирању списа и достављања жалби надлежном другостепеном органу; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање једна
година радног искуства у струци или најмање
пет година радног стажа у државним органима,
као и потребне компетенције за рад на радном
месту.
Место рада: Велико Градиште, Житни трг 1.

120) Радно место за унос података у
базу катастра непокретности
Одсек за правне послове – Велико
Градиште, Служба за катастар
непокретности Велико Градиште,
Сектор за катастар непокретности,
звање референт
2 извршиоца

Служба за катастар непокретности
Пријепоље, Сектор за катастар
непокретности, звање референт
1 извршилац

Опис послова: Израда мање сложених аката (пропратни акти, типске одлуке и решења)
из делокруга рада Службе; вођење евиденције о присуству на раду; израда плана набавке
потрошног канцеларијског материјала; организовање сервисирања канцеларијске опреме;
послови кореспонденције; примање и слање
електронске поште и факсова; организовање
пословних састанака за потребе непосредног
руководиоца; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Пријепоље, Валтерова бр. 161.

123) Радно место за канцеларијске и
административне послове

Опис послова: Унос оригиналних података
у базу катастра непокретности; обрађивање
предмета добијених из геодетско-информационог система; креирање излазних докумената;
припрема за издавање података из елабората
премера и базе података катастра непокретности; припрема података из службене евиднције; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Велико Градиште, Житни трг 1.

121) Радно место за провођење
промена у бази катастра
непокретности

Служба за катастар непокретности
Коцељева, Сектор за катастар
непокретности, звање референт
1 извршилац

Опис послова: Израда мање сложених аката (пропратни акти, типске одлуке и решења)
из делокруга рада Службе; вођење евиденције о присуству на раду; израда плана набавке
потрошног канцеларијског материјала; организовање сервисирања канцеларијске опреме;
послови кореспонденције; примање и слање
електронске поште и факсова; организовање
пословних састанака за потребе непосредног
руководиоца; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Коцељева, Немањина бр. 76.

Група за катастар непокретности
Жагубица, Служба за катастар
непокретности Велико Градиште,
Сектор за катастар непокретности,
звање сарадник
1 извршилац

124) Радно место шеф Одсека, Одсек
за катастар непокретности

Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; припремање вануправних аката; креирање
излазних докумената након извршене промене;
обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра
непокретности; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године
радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Жагубица, Хомољска 2.

122) Радно место за канцеларијске и
административне послове

Коцељева, Служба за катастар
непокретности Коцељева, Сектор
за катастар непокретности, звање
самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: Руковођење, планирање, организовање, усмеравање и надзор над радом
државних службеника у Одсеку; доношење и
овера решења у управним и вануравним предметима у вези уписа непокретности и стварних
права над њима; старање о благовременој и
правовременој имплеметацији новоусвојених
процедура и методологија; старање о благовремености извршавања послова из делокруга
рада Одсека; обнова катастра непокретности;
праћење ажурности у решавању предмета;
израда недељних, месечних, годишњих и периодичних извештаја по притужбама физичких и
правних лица у вези уписа у катастар непокретности; израда недељних, месечних, годишњих
и периодичних извештаја о реализацији планираних радова; сарадња са органима државне
управе и јединицама локалне самоуправе; оба-
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вљање и других послова по налогу непосредног
руководиоца (начелника).
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни
испит; најмање 5 година радног искуства у
струци; као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада: Коцељева, Немањина бр. 76.

125) Радно место за подршку
управним пословима

Одсек за правне послове – Коцељева,
Служба за катастар непокретности
Коцељева, Сектор за катастар
непокретности, звање млађи саветник
1 извршилац
Опис послова: Учешће у вођењу првостепеног управног поступка и израда првостепених
управних аката у мање сложеним управним
предметима; обрађивање предмета добијених
из геодетско-информационог система; учествовање у припремању нацрта одлуке у управним
предметима; учествовање у комплетирању списа и достављања жалби надлежном другостепеном органу; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен
државни стручни испит; најмање једна година
радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Коцељева, Немањина бр. 76.

126) Радно место за провођење
промена у бази катастра
непокретности

Одсек за катастар непокретности – Бор,
Служба за катастар непокретности
Бор, Сектор за катастар непокретности,
звање сарадник
1 извршилац
Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; припремање вануправних аката; креирање
излазних докумената након извршене промене;
обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра
непокретности; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године
радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Бор, Ђуре Ђаковића бр. 10.
Бесплатна публикација о запошљавању

127) Радно место за послове
писарнице

поште, експедицију поште, вршење уноса забележбе поднетог захтева; архивирање предмета и излучивања безвредног регистраторског
материјала; обрађивање предмета добијених
из геодетско-информационог система; издавање мање сложених вануправних аката; обављање и других послова по налогу руководиоца.

Опис послова: Издавање и припремање мање
сложених вануправних аката (уверења, копије плана, листа непокретности) по захтеву;
обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; вршење уноса
забележбе поднетог захтева; праћење рокова
предмета; издавање архивираних предмета,
аката и документа на реверс, односно препис
истих на захтев странке по важећим прописима; пријем и преглед пристигле поште; обрачун
таксе за податке и услуге Завода; обављање и
других послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту

Група за катастар непокретности
Мајданпек, Служба за катастар
непокретности Бор, Сектор за катастар
непокретности, звање референт
1 извршилац

Услови: Завршену средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Мајданпек, Николе Тесле бр. 11.

128) Радно место за стручне и
правне послове

Одсек за правне послове – Ниш, Служба
за катастар непокретности Ниш, Сектор
за катастар непокретности, звање
самостални саветник
2 извршиоца
Опис послова: Вођење првостепеног управног поступка у области катастра непокретности; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; оцењивање
исправа које служе као доказ за упис права на
непокретностима; израда првостепених управних одлука у управним предметима; комплетирање списа и достављање жалби надлежном
другом степену; преглед, контрола и овера
управних предмета из делокруга рада Одсека;
старање о ажурности у решавању предмета;
обављање радно-правних послова по основу
посебног акта директора Завода;учествовање
у изради периодичних, месечних и дневних
извештаја о реализацији планираних радова
из надлежности Одсека; обављање и других
послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академскимстудијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање 5
године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Ниш, Генерала Транијеа бр. 11а.

Место рада: Ражањ, Новоражањска бр. 2.

130) Радно место шеф Одсека

Одсек за катастар непокретности
– Алексинац, Служба за катастар
непокретности Алексинац, Сектор
за катастар непокретности, звање
самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Руковођење, планирање, организовање, усмеравање и надзор над радом
државних службеника у Одсеку; доношење и
овера решења у управним и вануправним предметима у вези уписа непокретности и стварних
права над њима; старање о благовременој и
правовременој имплеметацији новоусвојених
процедура и методологија; старање о благовремености извршавања послова из делокруга
рада Одсека; обнова катастра непокретности;
праћење ажурности у решавању предмета;
израда недељних, месечних, годишњих и периодичних извештаја по притужбама физичких и
правних лица у вези уписа у катастар непокретности; израда недељних, месечних, годишњих
и периодичних извештаја о реализацији планираних радова; сарадња са органима државне
управе и јединицама локалне самоуправе; обављање и других послова по налогу непосредног
руководиоца (начелника).
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни
испит; најмање 5 година радног искуства у
струци; као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада: Алексинац, Душана Тривунца бр. 3.

131) Радно место пријемног шалтера
за поднеске
Служба за катастар непокретности
Пожаревац, Сектор за катастар
непокретности, са седиштем у Малом
Црнићу, звање референт
1 извршилац

Служба за катастар непокретности
Алексинац, Сектор за катастар
непокретности, са седиштем у Ражњу,
звање референт
2 извршиоца

Опис послова: Обавља послове пријема
поште, завођења поште, скенирање примљене
поште, експедицију поште, вршење уноса забележбе поднетог захтева; архивирање предмета и излучивања безвредног регистраторског
материјала; обрађивање предмета добијених
из геодетско-информационог система; издавање мање сложених вануправних аката; обављање и других послова по налогу руководиоца.

Опис послова: Обавља послове пријема
поште, завођења поште, скенирање примљене

Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни

129) Радно место пријемног шалтера
за поднеске
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стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Мало Црнића, Маршала Тита.

132) Радно место за стручне и
правне послове

Одсек за правне послове – Пожаревац,
Служба за катастар непокретности
Пожаревац, Сектор за катастар
непокретности, звање самостални
саветник
1 извршилац
Опис послова: Вођење првостепеног управног поступка у области катастра непокретности; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; оцењивање
исправа које служе као доказ за упис права
на непокретностима; израда првостепених
управних одлука у управним предметима;
комплетирање списа и достављање жалби
надлежном другом степену; преглед, контрола и овера управних предмета из делокруга
рада Одсека; старање о ажурности у решавању предмета; обављање радно-правних
послова по основу посебног акта директора
Завода; учествовање у изради периодичних,
месечних и дневних извештаја о реализацији
планираних радова из надлежности Одсека;
обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академскимстудијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни
испит; најмање 5 године радног искуства у
струци, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада: Пожаревац, Дринска бр. 2.

133) Радно место за послове
писарнице

Група за послове писарнице –
Пожаревац, Служба за катастар
непокретности Пожаревац,
Сектор за катастар непокретности,
звање референт
1 извршилац
Опис послова: Издавање и припремање мање
сложених вануправних аката (уверења, копије плана, листа непокретности) по захтеву;
обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; вршење уноса
забележбе поднетог захтева; праћење рокова
предмета; издавање архивираних предмета,
аката и документа на реверс, односно препис
истих на захтев странке по важећим прописима; пријем и преглед пристигле поште; обрачун таксе за податке и услуге Завода; обављање и других послова по налогу непосредног
руководиоца.

134) Радно место за преглед и
контролу

136) Радно место за послове
писарнице

Одсек за катастар непокретности
– Прокупље, Служба за катастар
непокретности Прокупље, Сектор
за катастар непокретности, звање
самостални саветник
1 извршилац

Група за катастар непокретности Ковин,
Служба за катастар непокретности
Панчево, Сектор за катастар
непокретности, звање референт
1 извршилац

Опис послова: Пружање стручне помоћи
државним службеницима у Одсеку; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; преглед и контрола техничке
документације реализованих геодетских радова и елабората геодетских радова; доношење и
овера решења у сложенијим управним и вануправним предметима и праћење њихове реализације у бази података катастра непокретности;
праћење реализације сложенијих пројеката и
активности; праћење имплементације нових
технологија у Служби за катастар непокретности; учешће у изради извештаја по притужбама
физичких и правних лица у вези уписа у катастар непокретности; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит;
најмање 5 година радног искуства у струци; као
и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Прокупље, Никодија Стојановића
– Татка бр. 2.

135) Радно место за стручне и
правне послове

Одсек за правне послове – Панчево,
Служба за катастар непокретности
Панчево, Сектор за катастар
непокретности, звање самостални
саветник
1 извршилац
Опис послова: Вођење првостепеног управног поступка у области катастра непокретности; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; оцењивање
исправа које служе као доказ за упис права на
непокретностима; израда првостепених управних одлука у управним предметима; комплетирање списа и достављање жалби надлежном
другом степену; преглед, контрола и овера
управних предмета из делокруга рада Одсека;
старање о ажурности у решавању предмета;
обављање радно-правних послова по основу
посебног акта директора Завода; учествовање у изради периодичних, месечних и дневних
извештаја о реализацији планираних радова
из надлежности Одсека; обављање и других
послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.

Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академскимстудијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање 5
године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Пожаревац, Дринска бр. 2.

Место рада: Панчево, Жарка Зрењанина бр. 19.
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Опис послова: Издавање и припремање мање
сложених вануправних аката (уверења, копије плана, листа непокретности) по захтеву;
обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; вршење уноса
забележбе поднетог захтева; праћење рокова
предмета; издавање архивираних предмета,
аката и документа на реверс, односно препис
истих на захтев странке по важећим прописима; пријем и преглед пристигле поште; обрачун таксе за податке и услуге Завода; обављање и других послова по налогу непосредног
руководиоца.
Услови: Завршену средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Ковин, Светозара Марковића
бр. 15.

137) Радно место за провођење
промена у бази катастра
непокретности

Група за катастар непокретности
Ковачица, Служба за катастар
непокретности Панчево,
Сектор за катастар непокретности,
звање сарадник
1 извршилац
Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; припремање вануправних аката; креирање
излазних докумената након извршене промене;
обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра
непокретности; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године
радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Панчево, Жарка Зрењанина бр. 19.

138) Радно место за послове
писарнице

Група за послове писарнице – Врање,
Служба за катастар непокретности
Врање, Сектор за катастар
непокретности, звање референт
1 извршилац
Опис послова: Издавање и припремање мање
сложених вануправних аката (уверења, копије плана, листа непокретности) по захтеву;
обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; вршење уноса
забележбе поднетог захтева; праћење рокова
предмета; издавање архивираних предмета,
аката и документа на реверс, односно препис
истих на захтев странке по важећим прописима; пријем и преглед пристигле поште; обрачун
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таксе за податке и услуге Завода; обављање и
других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Врање, Пети конгрес бр. 1.

139) Радно место за провођење
промена у бази катастра
непокретности

Група за катастар непокретности
Бујановац, Служба за катастар
непокретности Врање,
Сектор за катастар непокретности,
звање сарадник
1 извршилац
Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; припремање вануправних аката; креирање
излазних докумената након извршене промене;обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра
непокретности; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године
радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Бујановац, Карађорђа Петровића
бр. 111.

140) Радно место за послове
писарнице

Група за катастар непокретности
Бујановац, Служба за катастар
непокретности Врање,
Сектор за катастар непокретности,
звање референт
1 извршилац
Опис послова: Издавање и припремање мање
сложених вануправних аката (уверења, копије плана, листа непокретности) по захтеву;
обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; вршење уноса
забележбе поднетог захтева; праћење рокова
предмета; издавање архивираних предмета,
аката и документа на реверс, односно препис
истих на захтев странке по важећим прописима; пријем и преглед пристигле поште; обрачун
таксе за податке и услуге Завода; обављање и
других послова по налогу непосредногруководиоца.
Услови: Завршену средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Бујановац, Карађорђа Петровића
бр. 111.
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141) Радно место за канцеларијске и
административне послове

из геодетско-информационог система; учествовање у припремању нацрта одлуке у управним
предметима; учествовање у комплетирању списа и достављања жалби надлежном другостепеном органу; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.

Опис послова: Израда мање сложених аката (пропратни акти, типске одлуке и решења)
из делокруга рада Службе; вођење евиденције о присуству на раду; израда плана набавке
потрошног канцеларијског материјала; организовање сервисирања канцеларијске опреме;
послови кореспонденције; примање и слање
електронске поште и факсова; организовање
пословних састанака за потребе непосредног
руководиоца; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање једна
година радног искуства у струци или најмање
пет година радног стажа у државним органима,
као и потребне компетенције за рад на радном
месту.

Служба за катастар непокретности
Ариље, Сектор за катастар
непокретности, звање референт
1 извршилац

Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Ариље, Браће Михајловића бб.

142) Радно место за стручне и
правне послове

Одсек за правне послове – Ариље,
Служба за катастар непокретности
Ариље, Сектор за катастар
непокретности, звање самостални
саветник
1 извршилац
Опис послова: Вођење првостепеног управног поступка у области катастра непокретности; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; оцењивање
исправа које служе као доказ за упис права на
непокретностима; израда првостепених управних одлука у управним предметима; комплетирање списа и достављање жалби надлежном
другом степену; преглед, контрола и овера
управних предмета из делокруга рада Одсека;
старање о ажурности у решавању предмета;
обављање радно-правних послова по основу
посебног акта директора Завода; учествовање у изради периодичних, месечних и дневних
извештаја о реализацији планираних радова
из надлежности Одсека; обављање и других
послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академскимстудијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање 5
године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Ариље, Браће Михајловића бб.

143) Радно место за подршку
управним пословима

Одсек за правне послове – Ариље,
Служба за катастар непокретности
Ариље, Сектор за катастар
непокретности, звање млађи саветник
1 извршилац
Опис послова: Учешће у вођењу првостепеног управног поступка и израда првостепених
управних аката у мање сложеним управним
предметима; обрађивање предмета добијених

Место рада: Ариље, Браће Михајловића бб.

144) Радно место за унос података
у базу катастра непокретности
Одсек за катастар непокретности
Ивањица, Служба за катастар
непокретности Ариље,
Сектор за катастар непокретности,
звање референт
1 извршилац

Опис послова: Унос оригиналних података
у базу катастра непокретности; обрађивање
предмета добијених из геодетско-информационог система; креирање излазних докумената;
припрема за издавање података из елабората
премера и базе података катастра непокретности; припрема података из службене евиднције; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Ивањица, Вењамина Маринковића бр. 3.

145) Радно место за стручне и
правне послове

Одсек за катастар непокретности
Ивањица, Служба за катастар
непокретности Ариље,
Сектор за катастар непокретности,
звање самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Вођење првостепеног управног поступка у области катастра непокретности; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; оцењивање
исправа које служе као доказ за упис права на
непокретностима; израда првостепених управних одлука у управним предметима; комплетирање списа и достављање жалби надлежном
другом степену; преглед, контрола и овера
управних предмета из делокруга рада Одсека;
старање о ажурности у решавању предмета;
обављање радно-правних послова по основу
посебног акта директора Завода; учествовање у изради периодичних, месечних и дневних
извештаја о реализацији планираних радова
из надлежности Одсека; обављање и других
послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
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студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање 5
године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

ње четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни
испит; најмање 3 година радног искуства у
струци; као и потребне компетенције за рад на
радном месту.

Место рада: Ивањица, Вењамина Маринковића бр. 3.

Одсек за правне послове – Крушевац,
Служба за катастар непокретности
Крушевац, Сектор за катастар
непокретности, звање самостални
саветник
2 извршиоца

146) Радно место за подршку у
провођењу промена у базама
података

Одсек за катастар непокретности
– Крушевац, Служба за катастар
непокретности Крушевац, Сектор за
катастар непокретности, звање млађи
саветник
1 извршилац
Опис послова: Учешће у припреми нацрта
решења у управним и вануправним предметима и њихове реализације; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог
система; провођење промена у бази катастра
непокретности; учешће у реализацији пројеката
и активности; учешће у имплементацији нових
технологија у Служби за катастар непокретности; обављање и других послова по налогу
непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит;
најмање једна година радног искуства у струци
или најмање 5 годинa радног стажа у државним
органима; као и потребне компетенције за рад
на радном месту.
Место рада: Крушевац, Косанчићева бр. 3.

147) Радно место место за
провођење промена у базама
података

Одсек за катастар непокретности
– Крушевац, Служба за катастар
непокретности Крушевац, Сектор за
катастар непокретности, звање саветник
1 извршилац
Опис послова: Припрема нацрта решења у
управним и вануправним предметима и њихова
реализација; обрађивање предмета добијених
из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности;
преглед и контрола техничке документације
реализованих геодетских радова; учешће у реализацији сложенијих пројеката и активности;
решавање сложенијих проблема у поступцима
провођења промена; учешће у имплементацији
нових технологија у Одсеку; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најма-
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Место рада: Крушевац, Косанчићева бр. 3.

148) Радно место за стручне и
правне послове

Опис послова: Вођење првостепеног управног поступка у области катастра непокретности; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; оцењивање
исправа које служе као доказ за упис права
на непокретностима; израда првостепених
управних одлука у управним предметима;
комплетирање списа и достављање жалби
надлежном другом степену; преглед, контрола и овера управних предмета из делокруга
рада Одсека; старање о ажурности у решавању предмета; обављање радно-правних
послова по основу посебног акта директора
Завода; учествовање у изради периодичних,
месечних и дневних извештаја о реализацији
планираних радова из надлежности Одсека;
обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академскимстудијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање 5
године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Крушевац, Косанчићева бр. 3.

149) Радно место за стручне и
правне послове

Одсек за катастар непокретности Брус,
Служба за катастар непокретности
Крушевац, Сектор за катастар
непокретности, звање самостални
саветник
1 извршилац
Опис послова: Вођење првостепеног управног поступка у области катастра непокретности; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; оцењивање
исправа које служе као доказ за упис права на
непокретностима; израда првостепених управних одлука у управним предметима; комплетирање списа и достављање жалби надлежном
другом степену; преглед, контрола и овера
управних предмета из делокруга рада Одсека;
старање о ажурности у решавању предмета;
обављање радно-правних послова по основу
посебног акта директора Завода; учествовање у изради периодичних, месечних и дневних
извештаја о реализацији планираних радова
из надлежности Одсека; обављање и других
послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,

мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање 5
године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Брус, Ослободилачка бр. 6.

150) Радно место за стручне и
правне послове

Одсек за катастар непокретности
Варварин, Служба за катастар
непокретности Крушевац, Сектор
за катастар непокретности, звање
самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Вођење првостепеног управног поступка у области катастра непокретности; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; оцењивање
исправа које служе као доказ за упис права
на непокретностима; израда првостепених
управних одлука у управним предметима;
комплетирање списа и достављање жалби
надлежном другом степену; преглед, контрола и овера управних предмета из делокруга
рада Одсека; старање о ажурности у решавању предмета; обављање радно-правних
послова по основу посебног акта директора
Завода; учествовање у изради периодичних,
месечних и дневних извештаја о реализацији
планираних радова из надлежности Одсека;
обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање 5
године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Варварин, Марина Мариновића
бб.

151) Радно место за канцеларијске и
административне послове
Служба за катастар непокретности
Сомбор, Сектор за катастар
непокретности, звање референт
1 извршилац

Опис послова: Израда мање сложених аката (пропратни акти, типске одлуке и решења)
из делокруга рада Службе; вођење евиденције о присуству на раду; израда плана набавке
потрошног канцеларијског материјала; организовање сервисирања канцеларијске опреме;
послови кореспонденције; примање и слање
електронске поште и факсова; организовање
пословних састанака за потребе непосредног
руководиоца; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Сомбор, Краља Петра I бр. 8.

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

Администрација и управа

152) Радно место за подршку
управним пословима

Одсек за правне послове – Сомбор,
Служба за катастар непокретности
Сомбор, Сектор за катастар
непокретности, звање млађи саветник
1 извршилац
Опис послова: Учешће у вођењу првостепеног управног поступка и израда првостепених
управних аката у мање сложеним управним
предметима; обрађивање предмета добијених
из геодетско-информационог система; учествовање у припремању нацрта одлуке у управним
предметима; учествовање у комплетирању списа и достављања жалби надлежном другостепеном органу; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен
државни стручни испит; најмање једна година
радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Сомбор, Краља Петра I бр. 8.

153) Радно место за стручне и
правне послове

Одсек за катастар непокретности Кула,
Служба за катастар непокретности
Сомбор, Сектор за катастар
непокретности, звање самостални
саветник
1 извршилац
Опис послова: Вођење првостепеног управног поступка у области катастра непокретности; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; оцењивање
исправа које служе као доказ за упис права на
непокретностима; израда првостепених управних одлука у управним предметима; комплетирање списа и достављање жалби надлежном
другом степену; преглед, контрола и овера
управних предмета из делокруга рада Одсека;
старање о ажурности у решавању предмета;
обављање радно-правних послова по основу
посебног акта директора Завода; учествовање у изради периодичних, месечних и дневних
извештаја о реализацији планираних радова
из надлежности Одсека; обављање и других
послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање 5
године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Кула, Лењинова бр. 11.

САЈМОВИ
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154) Радно место руководилац Групе
Група за катастар непокретности Оџаци,
Служба за катастар непокретности
Сомбор, Сектор за катастар
непокретности, звање сарадник
1 извршилац

Опис послова: Планирање, организовање,
руковођење, пружање стручне помоћи и надзор над радом државних службеника у Групи;
старање о формалној исправности поднетих
исправа; доношење и овера вануправних аката
из делокруга рада Групе; контрола ажурности
у решавању предмета; организација радова на
обнови катастра непокретности и послова одржавања; сарадња са органима државне управе
и јединицама локалне самоуправе; обављање и
других послова по налогу непосредног руководиоца (начелника Службе).
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године
радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Оџаци, Кнез Михајлова бр. 24.

155) Радно место за подршку у
провођењу промена у базама
података

Одсек за катастар непокретности
– Зрењанин, Служба за катастар
непокретности Зрењанин,
Сектор за катастар непокретности,
звање млађи саветник
1 извршилац
Опис послова: Учешће у припреми нацрта
решења у управним и вануправним предметима и њихове реализације; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог
система; провођење промена у бази катастра
непокретности; учешће у реализацији пројеката
и активности; учешће у имплементацији нових
технологија у Служби за катастар непокретности; обављање и других послова по налогу
непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит;
најмање једна година радног искуства у струци
или најмање 5 годинa радног стажа у државним
органима; као и потребне компетенције за рад
на радном месту.
Место рада: Зрењанин, Трг слободе бр. 10.

156) Радно место за провођење
промена у бази катастра
непокретности

Одсек за катастар непокретности
– Зрењанин, Служба за катастар
непокретности Зрењанин,
Сектор за катастар непокретности,
звање сарадник
3 извршиоца
Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; про-

вођење промена у бази катастра непокретности; припремање вануправних аката; креирање
излазних докумената након извршене промене;
обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра
непокретности; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године
радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Зрењанин, Трг слободе бр. 10.

157) Радно место за подршку
управним пословима

Одсек за правне послове – Зрењанин,
Служба за катастар непокретности
Зрењанин, Сектор за катастар
непокретности, звање млађи саветник
1 извршилац
Опис послова: Учешће у вођењу првостепеног управног поступка и израда првостепених
управних аката у мање сложеним управним
предметима; обрађивање предмета добијених
из геодетско-информационог система; учествовање у припремању нацрта одлуке у управним
предметима; учествовање у комплетирању списа и достављања жалби надлежном другостепеном органу; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање једна
година радног искуства у струци или најмање
пет година радног стажа у државним органима,
као и потребне компетенције за рад на радном
месту.
Место рада: Зрењанин, Трг слободе бр. 10.

158) Радно место за послове
писарнице

Група за катастар непокретности
Житиште, Служба за катастар
непокретности Зрењанин,
Сектор за катастар непокретности,
звање референт
1 извршилац
Опис послова: Издавање и припремање мање
сложених вануправних аката (уверења, копије плана, листа непокретности) по захтеву;
обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; вршење уноса
забележбе поднетог захтева; праћење рокова
предмета; издавање архивираних предмета,
аката и документа на реверс, односно препис
истих на захтев странке по важећим прописима; пријем и преглед пристигле поште; обрачун
таксе за податке и услуге Завода; обављање и
других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Завршену средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни
стручни испит; најмање 2 године радног иску10.03.2021. | Број 924 |
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ства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Житиште, Ђуре Јакшића бр. 2.

159) Радно место за подршку у
провођењу промена у базама
података

Одсек за катастар непокретности
– Кикинда, Служба за катастар
непокретности Кикинда,
Сектор за катастар непокретности,
звање млађи саветник
1 извршилац
Опис послова: Учешће у припреми нацрта
решења у управним и вануправним предметима и њихове реализације; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог
система; провођење промена у бази катастра
непокретности; учешће у реализацији пројеката
и активности; учешће у имплементацији нових
технологија у Служби за катастар непокретности; обављање и других послова по налогу
непосредног руководиоца.

161) Радно место за стручне и
правне послове

163) Радно место за провођење
промена у базама података

Одсек за правне послове – Кикинда,
Служба за катастар непокретности
Кикинда, Сектор за катастар
непокретности, звање самостални
саветник
1 извршилац

Одсек за катастар непокретности
– Крагујевац, Служба за катастар
непокретности Крагујевац, Сектор за
катастар непокретности, звање саветник
1 извршилац

Опис послова: Вођење првостепеног управног поступка у области катастра непокретности; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; оцењивање
исправа које служе као доказ за упис права на
непокретностима; израда првостепених управних одлука у управним предметима; комплетирање списа и достављање жалби надлежном
другом степену; преглед, контрола и овера
управних предмета из делокруга рада Одсека;
старање о ажурности у решавању предмета;
обављање радно-правних послова по основу
посебног акта директора Завода; учествовање у изради периодичних, месечних и дневних
извештаја о реализацији планираних радова
из надлежности Одсека; обављање и других
послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит;
најмање једна година радног искуства у струци
или најмање 5 годинa радног стажа у државним
органима; као и потребне компетенције за рад
на радном месту.

Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академскимстудијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање 5
године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Кикинда, Јове Курсуле бр. 1.

162) Радно место руководилац Групе

160) Радно место за провођење
промена у базама података

Одсек за катастар непокретности
– Кикинда, Служба за катастар
непокретности Кикинда,
Сектор за катастар непокретности,
звање саветник
1 извршилац
Опис послова: Припрема нацрта решења у
управним и вануправним предметима и њихова реализација; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система;
провођење промена у бази катастра непокретности; преглед и контрола техничке документације реализованих геодетских радова;
учешће у реализацији сложенијих пројеката и
активности; решавање сложенијих проблема
у поступцима провођења промена; учешће у
имплементацији нових технологија у Одсеку;
обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни
испит; најмање 3 година радног искуства у
струци; као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада: Кикинда, Јове Курсуле бр. 1.
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Место рада: Кикинда, Јове Курсуле бр. 1.

Група за катастар непокретности Сента,
Служба за катастар непокретности
Кикинда, Сектор за катастар
непокретности, звање сарадник
1 извршилац

Опис послова: Планирање, организовање, руковођење, пружање стручне помоћи и надзор над
радом државних службеника у Групи; старање о
формалној исправности поднетих исправа; доношење и овера вануправних аката из делокруга
рада Групе; контрола ажурности у решавању
предмета; организација радова на обнови катастра непокретности и послова одржавања; сарадња са органима државне управе и јединицама
локалне самоуправе; обављање и других послова
по налогу непосредног руководиоца (начелника).
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године
радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Сента, Трг Маршала Тита бр. 1.
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Опис послова: Припрема нацрта решења у
управним и вануправним предметима и њихова реализација; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система;
провођење промена у бази катастра непокретности; преглед и контрола техничке документације реализованих геодетских радова;
учешће у реализацији сложенијих пројеката и
активности; решавање сложенијих проблема
у поступцима провођења промена; учешће у
имплементацији нових технологија у Одсеку;
обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни
испит; најмање 3 година радног искуства у
струци; као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада: Крагујевац, Трг слободе бр. 3.

164) Радно место за провођење
промена у бази катастра
непокретности

Одсек за катастар непокретности
– Крагујевац, Служба за катастар
непокретности Крагујевац,
Сектор за катастар непокретности,
звање сарадник
3 извршиоца
Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; припремање вануправних аката; креирање
излазних докумената након извршене промене;
обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра
непокретности; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године
радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Крагујевац, Трг слободе бр. 3.

165) Радно место за унос података
у базу катастра непокретности
Одсек за катастар непокретности
– Крагујевац, Служба за катастар
непокретности Крагујевац,
Сектор за катастар непокретности,
звање референт
2 извршиоца

Опис послова: Унос оригиналних података
у базу катастра непокретности; обрађивање
предмета добијених из геодетско-информаци-
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оног система; креирање излазних докумената;
припрема за издавање података из елабората
премера и базе података катастра непокретности; припрема података из службене евиднције; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Крагујевац, Трг слободе бр. 3.

166) Радно место за унос података у
базу катастра непокретности
Одсек за катастар непокретности
Топола, Служба за катастар
непокретности Крагујевац,
Сектор за катастар непокретности,
звање референт
1 извршилац

Опис послова: Унос података у базу катастра
непокретности; креирање излазних докумената; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог; припрема за издавање
података из елабората премера и базе података катастра непокретности; припремање
података из службене евиденције; обављање
и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту
Место рада: Топола, Булевар Краља Александра бр. 19.

167) Радно место за послове
писарнице

Група за послове писарнице – Топола,
Одсек за катастар непокретности
Топола, Служба за катастар
непокретности Крагујевац,
Сектор за катастар непокретности,
звање референт
1 извршилац

168) Радно место пријемног шалтера
за поднеске
Служба за катастар непокретности
Лесковац, Сектор за катастар
непокретности, звање референт,
са седиштем у Медвеђи
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове пријема
поште, завођења поште, скенирање примљене поште, експедицију поште, вршење уноса забележбе поднетог захтева; архивирање
предмета и излучивања безвредног регистраторског материјала; обрађивање предмета
добијених из геодетско-информационог система; издавање мање сложених вануправних
аката; обављање и других послова по налогу
руководиоца.
Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Медвеђа, Јабланичка бр. 48.

169) Радно место пријемног шалтера
за поднеске
Служба за катастар непокретности
Лесковац, Сектор за катастар
непокретности, звање референт,
са седиштем у Црној Трави
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове пријема
поште, завођења поште, скенирање примљене поште, експедицију поште, вршење уноса забележбе поднетог захтева; архивирање
предмета и излучивања безвредног регистраторског материјала; обрађивање предмета
добијених из геодетско-информационог система; издавање мање сложених вануправних
аката; обављање и других послова по налогу
руководиоца.
Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.

Опис послова: Издавање и припремање мање
сложених вануправних аката (уверења, копије
плана, листа непокретности) по захтеву; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; вршење уноса забележбе
поднетог захтева; праћење рокова предмета; издавање архивираних предмета, аката и
документа на реверс, односно препис истих на
захтев странке по важећим прописима; пријем
и преглед пристигле поште; обрачун таксе за
податке и услуге Завода; обављање и других
послова по налогу непосредног руководиоца.

Место рада: Црна Трава, Трг Милентија Поповића 57.

Услови: Завршену средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.

Опис послова: Учешће у припреми нацрта
решења у управним и вануправним предметима и њихове реализације; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог
система; провођење промена у бази катастра
непокретности; учешће у реализацији пројеката
и активности; учешће у имплементацији нових
технологија у Служби за катастар непокретности; обављање и других послова по налогу
непосредног руководиоца.

Место рада: Топола, Булевар Краља Александра бр. 19.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
Бесплатна публикација о запошљавању

170) Радно место за подршку у
провођењу промена у базама
података

Одсек за катастар непокретности
– Лесковац, Служба за катастар
непокретности Лесковац,
Сектор за катастар непокретности,
звање млађи саветник
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит;
најмање једна година радног искуства у струци
или најмање 5 годинa радног стажа у државним
органима; као и потребне компетенције за рад
на радном месту.
Место рада: Лесковац, Бабички одред бр. 1.

171) Радно место за стручне и
правне послове

Одсек за правне послове – Лесковац,
Служба за катастар непокретности
Лесковац, Сектор за катастар
непокретности, звање самостални
саветник
1 извршилац
Опис послова: Вођење првостепеног управног поступка у области катастра непокретности; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; оцењивање
исправа које служе као доказ за упис права
на непокретностима; израда првостепених
управних одлука у управним предметима;
комплетирање списа и достављање жалби
надлежном другом степену; преглед, контрола и овера управних предмета из делокруга
рада Одсека; старање о ажурности у решавању предмета; обављање радно-правних
послова по основу посебног акта директора
Завода; учествовање у изради периодичних,
месечних и дневних извештаја о реализацији
планираних радова из надлежности Одсека;
обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање
5 године радног искуства у струци, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Лесковац, Бабички одред бр. 1.

172) Радно место за унос података у
базу катастра непокретности
Група за катастар непокретности
Власотинце, Служба за катастар
непокретности Лесковац,
Сектор за катастар непокретности,
звање референт
1 извршилац

Опис послова: Унос оригиналних података
у базу катастра непокретности; обрађивање
предмета добијених из геодетско-информационог система; креирање излазних докумената;
припрема за издавање података из елабората
премера и базе података катастра непокретности; припрема података из службене евиднције; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Власотинце, Трг ослобођења бр. 1.
10.03.2021. | Број 924 |

31

Администрација и управа

173) Радно место руководилац Групе

Група за катастар непокретности Бојник,
Служба за катастар непокретности
Лесковац, Сектор за катастар
непокретности, звање сарадник
1 извршилац
Опис послова: Планирање, организовање, руковођење, пружање стручне помоћи и надзор над
радом државних службеника у Групи; старање о
формалној исправности поднетих исправа; доношење и овера вануправних аката из делокруга
рада Групе; контрола ажурности у решавању
предмета; организација радова на обнови катастра непокретности и послова одржавања; сарадња са органима државне управе и јединицама
локалне самоуправе; обављање и других послова
по налогу непосредног руководиоца (начелника).
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године
радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Бојник, Трг слободе бр. 2.

174) Радно место за преглед и
контролу

Одсек за катастар непокретности
– Нови Сад 1, Служба за катастар
непокретности Нови Сад 1, Сектор
за катастар непокретности, звање
самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Пружање стручне помоћи
државним службеницима у Одсеку; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; преглед и контрола техничке
документације реализованих геодетских радова и елабората геодетских радова; доношење и
овера решења у сложенијим управним и вануправним предметима и праћење њихове реализације у бази података катастра непокретности;
праћење реализације сложенијих пројеката и
активности; праћење имплементације нових
технологија у Служби за катастар непокретности; учешће у изради извештаја по притужбама
физичких и правних лица у вези уписа у катастар непокретности; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит;
најмање 5 година радног искуства у струци; као
и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Нови Сад 1, Јеврејска бр. 21.

175) Радно место за провођење
промена у бази катастра
непокретности
Одсек за катастар непокретности
– Нови Сад 1, Служба за катастар
непокретности Нови Сад 1, Сектор
за катастар непокретности, звање
сарадник
1 извршилац

Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; припремање вануправних аката; креирање
излазних докумената након извршене промене;
обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра
непокретности; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године
радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Нови Сад 1, Јеврејска бр. 21.

176) Радно место за стручне и
правне послове

Одсек за правне послове – Нови Сад
1, Служба за катастар непокретности
Нови Сад 1, Сектор за катастар
непокретности, звање
самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Вођење првостепеног управног поступка у области катастра непокретности; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; оцењивање
исправа које служе као доказ за упис права на
непокретностима; израда првостепених управних одлука у управним предметима; комплетирање списа и достављање жалби надлежном
другом степену; преглед, контрола и овера
управних предмета из делокруга рада Одсека;
старање о ажурности у решавању предмета;
обављање радно-правних послова по основу
посебног акта директора Завода; учествовање у изради периодичних, месечних и дневних
извештаја о реализацији планираних радова
из надлежности Одсека; обављање и других
послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академскимстудијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање 5
године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Нови Сад 1, Јеврејска бр. 21.
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177) Радно место за послове
писарнице

Група за послове писарнице – Нови Сад
1, Служба за катастар непокретности
Нови Сад 1, Сектор за катастар
непокретности, звање референт
1 извршилац

Опис послова: Издавање и припремање мање
сложених вануправних аката (уверења, копије плана, листа непокретности) по захтеву;
обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; вршење уноса
забележбе поднетог захтева; праћење рокова
предмета; издавање архивираних предмета,
аката и документа на реверс, односно препис
истих на захтев странке по важећим прописима; пријем и преглед пристигле поште; обрачун
таксе за податке и услуге Завода; обављање и
других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Нови Сад 1, Јеврејска бр. 21.

178) Радно место за стручне и
правне послове

Одсек за катастар непокретности Бечеј,
Служба за катастар непокретности
Нови Сад 1, Сектор за катастар
непокретности, звање
самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Вођење првостепеног управног поступка у области катастра непокретности; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; оцењивање
исправа које служе као доказ за упис права на
непокретностима; израда првостепених управних одлука у управним предметима; комплетирање списа и достављање жалби надлежном
другом степену; преглед, контрола и овера
управних предмета из делокруга рада Одсека;
старање о ажурности у решавању предмета;
обављање радно-правних послова по основу
посебног акта директора Завода; учествовање у изради периодичних, месечних и дневних
извештаја о реализацији планираних радова
из надлежности Одсека; обављање и других
послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање 5
године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Бечеј, Карађорђева бр. 2.

179) Радно место руководилац Групе
Група за катастар непокретности Тител,
Служба за катастар непокретности
Нови Сад 1, Сектор за катастар
непокретности, звање сарадник
1 извршилац

Опис послова: Планирање, организовање,
руковођење, пружање стручне помоћи и надзор над радом државних службеника у Групи;
старање о формалној исправности поднетих
исправа; доношење и овера вануправних аката
из делокруга рада Групе; контрола ажурности
у решавању предмета; организација радова на
обнови катастра непокретности и послова одржавања; сарадња са органима државне управе
и јединицама локалне самоуправе; обављање и

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

Администрација и управа

других послова по налогу непосредног руководиоца (начелника Службе).
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године
радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Тител, Главна бр. 14а.

180) Радно место за преглед и
контролу

240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит;
најмање једна година радног искуства у струци
или најмање 5 годинa радног стажа у државним
органима; као и потребне компетенције за рад
на радном месту.
Место рада: Нови Сад, Железничка бр. 6.

182) Радно место за подршку у
провођењу промена у базама
података

Одсек за катастар непокретности
– Нови Сад 2, Служба за катастар
непокретности Нови Сад 2,
Сектор за катастар непокретности,
звање самостални саветник
1 извршилац

Одсек за катастар непокретности
Нови Сад 3, Служба за катастар
непокретности Нови Сад 2, Сектор
за катастар непокретности,
звање млађи саветник
1 извршилац

Опис послова: Пружање стручне помоћи
државним службеницима у Одсеку; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; преглед и контрола техничке документације реализованих геодетских
радова и елабората геодетских радова; доношење и овера решења у сложенијим управним
и вануправним предметима и праћење њихове
реализације у бази података катастра непокретности; праћење реализације сложенијих
пројеката и активности; праћење имплементације нових технологија у Служби за катастар
непокретности; учешће у изради извештаја по
притужбама физичких и правних лица у вези
уписа у катастар непокретности; обављање и
других послова по налогу непосредног руководиоца.

Опис послова: Учешће у припреми нацрта
решења у управним и вануправним предметима и њихове реализације; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог
система; провођење промена у бази катастра
непокретности; учешће у реализацији пројеката
и активности; учешће у имплементацији нових
технологија у Служби за катастар непокретности; обављање и других послова по налогу
непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни
испит; најмање 5 година радног искуства у
струци; као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада: Нови Сад, Железничка бр. 6.

181) Радно место за подршку у
провођењу промена у базама
података

Одсек за катастар непокретности
– Нови Сад 2, Служба за катастар
непокретности Нови Сад 2, Сектор за
катастар непокретности, звање
млађи саветник
1 извршилац
Опис послова: Учешће у припреми нацрта
решења у управним и вануправним предметима и њихове реализације; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог
система; провођење промена у бази катастра
непокретности; учешће у реализацији пројеката
и активности; учешће у имплементацији нових
технологија у Служби за катастар непокретности; обављање и других послова по налогу
непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
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Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит;
најмање једна година радног искуства у струци
или најмање 5 годинa радног стажа у државним
органима; као и потребне компетенције за рад
на радном месту.
Место рада: Нови Сад, Железничка бр. 6.

183) Радно место за провођење
промена у бази катастра
непокретности

Одсек за катастар непокретности
Нови Сад 3, Служба за катастар
непокретности Нови Сад 2,
Сектор за катастар непокретности,
звање сарадник
1 извршилац
Опис послова: Обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; провођење промена у бази катастра непокретности; припремање вануправних аката; креирање
излазних докумената након извршене промене;
обрачун таксе за припремљене податке; припремање и издавање података из базе катастра
непокретности; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године
радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Нови Сад, Железничка бр. 6.

184) Радно место за унос података у
базу катастра непокретности
Одсек за катастар непокретности
Нови Сад 3, Служба за катастар
непокретности Нови Сад 2,
Сектор за катастар непокретности,
звање референт
1 извршилац

Опис послова: Унос података у базу катастра
непокретности; креирање излазних докумената; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог; припрема за издавање
података из елабората премера и базе података
катастра непокретности; припремање података
из службене евиденције; обављање и других
послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Нови Сад, Железничка бр. 6.

185) Радно место за послове
писарнице

Група за послове писарнице – Нови Сад
3, Одсек за катастар непокретности
Нови Сад 3, Служба за катастар
непокретности Нови Сад 2,
Сектор за катастар непокретности,
звање референт
1 извршилац
Опис послова: Издавање и припремање мање
сложених вануправних аката (уверења, копије плана, листа непокретности) по захтеву;
обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; вршење уноса
забележбе поднетог захтева; праћење рокова
предмета; издавање архивираних предмета,
аката и документа на реверс, односно препис
истих на захтев странке по важећим прописима; пријем и преглед пристигле поште; обрачун
таксе за податке и услуге Завода; обављање и
других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Завршену средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Нови Сад, Железничка бр. 6.

186) Радно место за преглед и
контролу

Одсек за катастар непокретности –
Сремска Митровица, Служба за катастар
непокретности Сремска Митровица,
Сектор за катастар непокретности,
звање самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Пружање стручне помоћи
државним службеницима у Одсеку; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; преглед и контрола техничке
документације реализованих геодетских радова и елабората геодетских радова; доношење и
овера решења у сложенијим управним и вануправним предметима и праћење њихове реализације у бази података катастра непокретности;
праћење реализације сложенијих пројеката и
активности; праћење имплементације нових
технологија у Служби за катастар непокретности; учешће у изради извештаја по притужбама
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физичких и правних лица у вези уписа у катастар непокретности; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни
испит; најмање 5 година радног искуства у
струци; као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада: Сремска Митровица, Светог
Димитрија бр. 8.

187) Радно место за подршку
управним пословима

Одсек за правне послове – Сремска
Митровица, Служба за катастар
непокретности Сремска Митровица,
Сектор за катастар непокретности,
звање млађи саветник
1 извршилац
Опис послова: Учешће у вођењу првостепеног управног поступка и израда првостепених
управних аката у мање сложеним управним
предметима; обрађивање предмета добијених
из геодетско-информационог система; учествовање у припремању нацрта одлуке у управним
предметима; учествовање у комплетирању списа и достављања жалби надлежном другостепеном органу; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање једна
година радног искуства у струци или најмање
пет година радног стажа у државним органима,
као и потребне компетенције за рад на радном
месту.
Место рада: Сремска Митровица, Светог
Димитрија бр. 8.

188) Радно место за подршку у
провођењу промена у базама
података

Одсек за катастар непокретности Рума,
Служба за катастар непокретности
Сремска Митровица, Сектор за катастар
непокретности, звање млађи саветник
1 извршилац
Опис послова: Учешће у припреми нацрта
решења у управним и вануправним предметима и њихове реализације; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог
система; провођење промена у бази катастра
непокретности; учешће у реализацији пројеката
и активности; учешће у имплементацији нових
технологија у Служби за катастар непокретности; обављање и других послова по налогу
непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
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240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит;
најмање једна година радног искуства у струци
или најмање 5 годинa радног стажа у државним
органима; као и потребне компетенције за рад
на радном месту.
Место рада: Рума, Железничка бр. 10.

189) Радно место за послове
писарнице

Група за послове писарнице – Рума,
Одсек за катастар непокретности Рума,
Служба за катастар непокретности
Сремска Митровица, Сектор за катастар
непокретности, звање референт
1 извршилац
Опис послова: Издавање и припремање мање
сложених вануправних аката (уверења, копије
плана, листа непокретности) по захтеву; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; вршење уноса забележбе
поднетог захтева; праћење рокова предмета; издавање архивираних предмета, аката и
документа на реверс, односно препис истих на
захтев странке по важећим прописима; пријем
и преглед пристигле поште; обрачун таксе за
податке и услуге Завода; обављање и других
послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Завршену средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Рума, Железничка бр. 10.

190) Радно место руководилац Групе
Група за послове писарнице – Шид,
Одсек за катастар непокретности Шид,
Служба за катастар непокретности
Сремска Митровица, Сектор за катастар
непокретности, звање сарадник
1 извршилац

Опис послова: Руковођење, планирање,
организовање, усмеравање и надзор над
радом државних службеника у Групи; пружање информација из делокруга рада Групе на
захтев координатора; овера мање сложених
вануправних аката (уверења, копије плана,
листа непокретности), старање о формално
правној исправности поднетих исправа; старање о роковима кретања предмета и забележбе
поднетог захтева; старање о архиви и архивској
грађи из делокруга рада Групе; креирање, праћење предмета од креирања до архивирања;
старање о исправности и класификацији предмета; пријем странака и давање информација о
статусу предмета; обављање и других послова
по налогу непосредног руководиоца.
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 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на
студијама у трајању до три године; положен
државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Шид, Цара Душана бр. 4.

191) Радно место руководилац Групе
Група за катастар непокретности
Приштина, Служба за катастар
непокретности Косовска Митровица,
Сектор за катастар непокретности,
звање сарадник
1 извршилац

Опис послова: Планирање, организовање,
руковођење, пружање стручне помоћи и надзор над радом државних службеника у Групи;
старање о формалној исправности поднетих
исправа; доношење и овера вануправних аката
из делокруга рада Групе; контрола ажурности
у решавању предмета; организација радова на
обнови катастра непокретности и послова одржавања; сарадња са органима државне управе
и јединицама локалне самоуправе; обављање и
других послова по налогу непосредног руководиоца (начелника).
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године
радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Косовска Митровица, Звечан.

192) Радно место за послове
писарнице

Група за катастар непокретности
Приштина, Служба за катастар
непокретности Косовска Митровица,
Сектор за катастар непокретности,
звање референт
1 извршилац
Опис послова: Издавање и припремање мање
сложених вануправних аката (уверења, копије плана, листа непокретности) по захтеву;
обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог система; вршење уноса
забележбе поднетог захтева; праћење рокова
предмета; издавање архивираних предмета,
аката и документа на реверс, односно препис
истих на захтев странке по важећим прописима; пријем и преглед пристигле поште; обрачун
таксе за податке и услуге Завода; обављање и
других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Завршену средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Косовска Митровица, Звечан.

193) Радно место пријемног шалтера
за поднеске
Служба за катастар непокретности
Јагодина, Сектор за катастар
непокретности, са седиштем у Баточини,
звање референт
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове пријема
поште, завођења поште, скенирање примљене
поште, експедицију поште, вршење уноса забележбе поднетог захтева; архивирање предмета и излучивања безвредног регистраторског
материјала; обрађивање предмета добијених
из геодетско-информационог система; издавање мање сложених вануправних аката; обављање и других послова по налогу руководиоца.
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Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.

струци; као и потребне компетенције за рад на
радном месту.

Место рада: Баточина, Краља Петра I бр. 37.

196) Радно место шеф Одсека

194) Радно место за подршку у
провођењу промена у базама
података

Одсек за катастар непокретности
– Јагодина, Служба за катастар
непокретности Јагодина,
Сектор за катастар непокретности,
звање млађи саветник
1 извршилац
Опис послова: Учешће у припреми нацрта
решења у управним и вануправним предметима и њихове реализације; обрађивање предмета добијених из геодетско-информационог
система; провођење промена у бази катастра
непокретности; учешће у реализацији пројеката
и активности; учешће у имплементацији нових
технологија у Служби за катастар непокретности; обављање и других послова по налогу
непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит;
најмање једна година радног искуства у струци
или најмање 5 годинa радног стажа у државним
органима; као и потребне компетенције за рад
на радном месту.
Место рада: Јагодина, Краља Петра I бр. 1/а.

195) Радно место шеф Одсека

Одсек за катастар водова, Одељење за
катастар водова Нови Сад,
Сектор за катастар непокретности,
звање самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Руковођење, планирање, организовање, усмеравање и надзор над радом
државних службеника у Одсеку; организација
и конторла над пријемом радова извршених
од стране овлашћених субјеката у области
катастра водова; доношење и овера решења
у управним и вануправним предметима у вези
са уписом катастра водова; припрема извештаја о притужбама физичких и правних лица у
вези уписа у катастар водова; праћење издавања података по захтеву који се односе на
инфрастуктурне објекте РС и израда анализа;
учешће у припреми стручних основа за израду
прописа из делокруга Одсека; координација са
унутрашњим јединицама ван Одсека; обављање и других послова по налогу непосредног
руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни
испит; најмање 5 година радног искуства у
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Место рада: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16.

Одсек за катастар водова,
Одељење за катастар водова Панчево,
Сектор за катастар непокретности,
звање самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Руковођење, планирање, организовање, усмеравање и надзор над радом
државних службеника у Одсеку; организација
и конторла над пријемом радова извршених
од стране овлашћених субјеката у области
катастра водова; доношење и овера решења
у управним и вануправним предметима у вези
са уписом катастра водова; припрема извештаја о притужбама физичких и правних лица у
вези уписа у катастар водова; праћење издавања података по захтеву који се односе на
инфрастуктурне објекте РС и израда анализа;
учешће у припреми стручних основа за израду
прописа из делокруга Одсека; координација са
унутрашњим јединицама ван Одсека; обављање и других послова по налогу непосредног
руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни
испит; најмање 5 година радног искуства у
струци; као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада: Панчево, Жарка Зрењанина бр. 19.

197) Радно место за послове
писарнице

Одсек за катастар водова,
Одељење за катастар водова Панчево,
Сектор за катастар непокретности,
звање референт
1 извршилац
Опис послова: Издавање и припремање мање
сложених вануправних аката (уверења, копије
плана, листа непокретности); праћење рокова
предмета; издавање архивираних предмета и
акта на реверс; пријем, преглед и разврставање поште, захтева и поднесака; формирање
и евидентирање предмета; обрачун таксе за
податке и услуге Завода; обављање и других
послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Панчево, Жарка Зрењанина бр. 19.

198) Радно место за издавање
података

Група за издавање и припрему података
у бази катастра водова, Одељење за
катастар водова Панчево,
Сектор за катастар непокретности,
звање референт
1 извршилац

Опис послова: Припрема и издавање података из службене евиденције; израда и издавање копија плана водова; издавање листова водова; креирање излазних докумената
из базе катастра водова; обрада предмета добијених из геодетско-информационих
система; обрачунавање таксе за припремљене податке; копирање, скенирање или штампање припремљених података; обављање и
других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Панчево, Жарка Зрењанина бр. 19.

199) Радно место шеф Одсека

Одсек за катастар водова,
Одељење за катастар водова Ваљево,
Сектор за катастар непокретности,
звање самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Руковођење, планирање, организовање, усмеравање и надзор над радом
државних службеника у Одсеку; организација
и конторла над пријемом радова извршених
од стране овлашћених субјеката у области
катастра водова; доношење и овера решења
у управним и вануправним предметима у вези
са уписом катастра водова; припрема извештаја о притужбама физичких и правних лица у
вези уписа у катастар водова; праћење издавања података по захтеву који се односе на
инфрастуктурне објекте РС и израда анализа;
учешће у припреми стручних основа за израду
прописа из делокруга Одсека; координација са
унутрашњим јединицама ван Одсека; обављање и других послова по налогу непосредног
руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни
испит; најмање 5 година радног искуства у
струци; као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада: Ваљево, Др Пантића бр. 114-116.

200) Радно место за издавање
података

Група за издавање и припрему
података у бази катастра водова,
Одељење за катастар водова Ваљево,
Сектор за катастар непокретности,
звање референт
1 извршилац
Опис послова: Припрема и издавање података из службене евиденције; израда и издавање копија плана водова; издавање листова
водова; креирање излазних докумената из базе
катастра водова; обрада предмета добијених
из геодетско-информационих система; обрачунавање таксе за припремљене податке; копирање, скенирање или штампање припремљених
података; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
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Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за
рад на радном месту.

испит; најмање 5 година радног искуства у
струци; као и потребне компетенције за рад на
радном месту.

Место рада: Ваљево, Др Пантића бр. 114-116.

203) Радно место за издавање
података

201) Радно место за преглед
техничке документације

Одсек за катастар водова,
Одељење за катастар водова Ужице,
Сектор за катастар непокретности,
звање саветник
1 извршилац
Опис послова: Преглед и пријем елабората
геодетског мерења водова; преглед података о
измереним водовима; преглед података из графичког дела базе катастра водова; учествовање у поступку одржавања катастра водова и у
активностима везаним за унапређење модела
података катастра водова; припремање и издавање података по захтеву који се односе на
инфрастуктурне објекте РС; обрада предмета
добијених из геодетско-информационих система; праћење и предлагање увођења нових технологија; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни
испит; најмање 3 година радног искуства у
струци; као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада: Ужице, Југ Богданова бр. 1.

202) Радно место шеф Одсека

Одсек за катастар водова,
Одељење за катастар водова Врање,
Сектор за катастар непокретности,
звање самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Руковођење, планирање, организовање, усмеравање и надзор над радом
државних службеника у Одсеку; организација и конторла над пријемом радова извршених од стране овлашћених субјеката у области
катастра водова; доношење и овера решења у
управним и вануправним предметима у вези са
уписом катастра водова; припрема извештаја о
притужбама физичких и правних лица у вези
уписа у катастар водова; праћење издавања
података по захтеву који се односе на инфрастуктурне објекте РС и израда анализа; учешће
у припреми стручних основа за израду прописа из делокруга Одсека; координација са унутрашњим јединицама ван Одсека; обављање и
других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни
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Место рада: Врање, Краља Милана бр. 1.

Група за издавање и припрему података
у бази катастра водова,
Одељење за катастар водова Ниш,
Сектор за катастар непокретности,
звање референт
1 извршилац
Опис послова: Припрема и издавање података из службене евиденције; израда и издавање копија плана водова; издавање листова
водова; креирање излазних докумената из базе
катастра водова; обрада предмета добијених
из геодетско-информационих система; обрачунавање таксе за припремљене податке; копирање, скенирање или штампање припремљених
података; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Завршена средња школа техничког или друштвеног смера; положен државни
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Ниш, Наде Томић бр. 25.

204) Радно место за канцеларијске и
административне послове
Сектор за дигиталну трансформацију,
звање референт
1 извршилац

Опис послова: Израда мање сложених аката (пропратни акти, типске одлуке и решења)
из делокруга рада Службе; вођење евиденције о присуству на раду; израда плана набавке
потрошног канцеларијског материјала; организовање сервисирања канцеларијске опреме;
послови кореспонденције; примање и слање
електронске поште и факсова; организовање
пословних састанака за потребе непосредног
руководиоца; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Средња стручна спрема техничког или
друштвеног смера; положен државни стручни
испит; најмање 2 године радног искуства у
струци, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39.

205) Радно место главног систем
инжењера

Одсек за информатичку подршку
унутрашњим јединицама,
Одељење за информатичку подршку,
Сектор за дигиталну трансформацију,
звање самостални саветник
2 извршиоца
Опис послова: Планирање и контрола активности које се односе на имплементацију и
одржавање информационо-комуникационих
система и предлагање мера за унапређење;
инсталација, имплементација и одржавање
компоненти физичке и виртуелне техничке
архитектуре и предлагање мера за унапређење; инсталација, администрација и праћење
перформанси рада информационо-комуникационих уређаја и сервиса са циљем провере

доступности и поузданости; инсталација, администрација и заштита информационо-комуникационих уређаја и сервиса са циљем провере
доступности и поузданости; инсталација, администрација и заштита информационо-комуникационих система и података и прегледање
мера за унапређење; пружање стручне помоћи
државним службеницима приликом коришћења информационо-комуникационих система;
одржавање и старање о бази података информатичке опреме; израда документације, састављање извештаја из делокруга рада; обављање
и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из образовно-научног поља техничко-технолошких
наука или природно-математичких наука на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни
стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39.

206) Радно место за подршку
пословима одржавања
информационо-комуникационих
система

Одсек за информатичку подршку
унутрашњим јединицама,
Одељење за информатичку подршку,
Сектор за дигиталну трансформацију,
звање млађи саветник
1 извршилац
Опис послова: Учешће у одржавању уређаја информационо-комуникационих система;
учешће у одржавању компоненти физичке
и виртуелне техничке инфраструктуре; учешће у заштити информационо-комуникационих система и података, перформанси рада
информационо-комуникационих уређаја и
сервиса са циљем провере доступности; учешће у пружању стручне помоћи државним
службеницима приликом коришћења информационо-комуникационих система; припремање документације за информационо-комуникациони систем, одржавање-ажурирање
базе података информатичке опреме; израда
периодичних, месечних и дневних извештаја о
реализацији радова из делокруга одсека; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из образовно-научног поља техничко-технолошких
наука или природно-математичких наука на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету; најмање једна година
радног искуства у струци или најмање 5 година
радног стажа у државним органима; положен
државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39.
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207) Радно место главног
desktop инжењера

Одсек за информатичку подршку
унутрашњим јединицама,
Одељење за информатичку подршку,
Сектор за дигиталну трансформацију,
звање сарадник
1 извршилац
Опис послова: Планирање, имплементација
и одржавање хардверске и софтверске основе (desktop) информационо-комуникационих
система у свим организационим јединицама
Завода; инсталација и одржавање периферне информатичке опреме (штампачи, скенери
и сл.) у Заводу; пружање непосредне помоћи
државним службеницима приликом коришћења информатичке опреме (desktop рачунари,
преносни рачунари); инсталација и одржавање
комуникационе опреме; одржавање базе података информатичке опреме; састављање извештаја; обављaње и других послова по налогу
непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из образовно-научног поља техничко-технолошких
наука или природно-математичких наука на
основним академским студијама у обиму од 180
ЕСПБ, основним струковним студијама, односно
на студијама у трајању до три године; најмање 3 година радног искуства у струци; положен
државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39.

208) Радно место за инсталирање и
одржавање опреме
Одсек за Help Desk, Одељење за
информатичку подршку, Сектор
за дигиталну трансформацију,
звање референт
2 извршиоца

Опис послова: Инсталација и одржавање хардверске и софтверске основе у Заводу; инсталација и одржавање периферне информатичке
опреме у Заводу; пружање непосредне помоћи
државним службеницима у решавању проблема
коришћења информатичке опреме; имплементација и одржавање информационо-комуникационих система; одржавање базе података информатичке опреме; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Средња стручна спрема информатичке
или техничке струке; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у
струци, као и компетенције за рад државних
службеника.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39.

209) Радно место систем инжењера
информационих система и
технологија

Одсек за системску подршку, Одељење
за серверску инфраструктуру,
Сектор за дигиталну трансформацију,
звање самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Имплементација и одржавање
компоненти физичке, виртуелне техничке архитектуре као и серверске архитектуре; имплементација и одржавање storage архитектуре;
праћење перформанси рада информационо-комуникационих система, реализација система
Бесплатна публикација о запошљавању

заштите података, спровођење backup/restore
решења; ресурсирање, архивирање и стратегија подршке; реконфигурација хардверских
решења, документовање свих активности прописивањем процедура, лиценцирање; пружање стручне помоћи државним службеницима
из делокруга рада; firewall администрација и
заштита информационо-комуникационих ресурса; израда извештаја из делокруга рада; обављање и других послова по налогу непосредног
руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из образовно-научног поља техничко-технолошких
наука или природно-математичких наука на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни
стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39.

210) Радно место инжењера за
комуникације

Одсек за комуникационе технологије,
Одељење за серверску инфраструктуру,
Сектор за дигиталну трансформацију,
звање млађи саветник
2 извршиоца
Опис послова: Учешће у инсталацији и одржавању информационо-комуникационих система; учешће у одржавању LAN и WAN сегмената информационо-комуникационих система;
имплементација и одржавање компоненти
физичке и виртуелне техничке архитектуре;
учешће у припреми firewall администрације и
заштита информационо-комуникационих система; припрема инсталација, администрација и
мониторинг мрежних уређаја и сервиса; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из образовно-научног поља техничко-технолошких
наука или природно-математичких наука на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету; најмање једна година
радног искуства у струци или најмање 5 година
радног стажа у државним органима; положен
државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

буцији података корисницима; учешће у дефинисању упутстава за прикупљање и одржавање
просторних података катастра непокретности;
сарадња са унутрашњим јединицама Завода у
прикупљању и одржавању просторних података
катастра непокретности; учешће у управљању
просторним подацима катастра непокретности
(преглед, прикупљање, интегрисање, складиштење, уређивање, анализа и приказ); учешће
у имплементацији нових софтверских решења
за прикупљање и одржавање просторних података катастра непокретности у унутрашњим
организационим јединицама Завода; обављање
и других послова по налогу по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из образовно-научног поља техничко-технолошких
наука или природно-математичких наука на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање једна година радног искуства у струци или
најмање 5 годинa радног стажа у државним
органима; положен државни стручни испит,
као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39.

212) Радно место аналитичара
података катастра непокретности

Одсек за за информациони
систем катастра непокретности
и катастра земљишта,
Одељење за геодетски катастарски
информациони систем(ГКИС),
Сектор за дигиталну трансформацију,
звање самостални саветник
3 извршиоца
Опис послова: Управљање подацима катастра непокретности, (преглед, прикупљање,
интегрисање, складиштење, уређивање, анализа и приказ); обављање стручних послова у
имплементацији новог информационог система; анализа података, генерисање извештаја
и дистрибуција података корисницима; дефинисање упутстава/процедура за прикупљање и
одржавање података катастра непокретности;
пружање стручне помоћи унутрашњим јединицама Завода у прикупљању и одржавању података катастра непокретности; унапређивање
квалитета података катастра непокретности и
припрема података по захтевима корисника;
обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Одсек за информациони система
дигиталног геодетског плана, Одељење
за геодетски катастарски информациони
систем(ГКИС), Сектор за дигиталну
трансформацију, звање млађи саветник
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из образовно-научног поља техничко-технолошких
наука или природно-математичких наука на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни
стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за
рад на радном месту.

Опис послова: Учешће у анализи просторних
информација, генерисању извештаја и дистри-

Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39.

Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39.

211) Радно место за имплементацију
и подршку информационом система
катастра непокретности
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213) Радно место за провођење
промена у бази података адресног
регистра

услова и стандарда за размену података адресног регистра са осталим државним органима и
локалним самоуправама; дефинисања упутстава за прикупљање и одржавање података адресног регистра; обуке и подршке унутрашњим
јединицама Завода у коришћењу ИС адресног
регистра; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.

Опис послова: Провођење промена у бази
података адресног регистра на основу захтева
странке као и по службеној дужности; ажурирање података адресног регистра на основу
одлуке ЈЛС; праћење и усаглашавање фактичког стања са терена и података у бази адресног
регистра; израда Елабората уличног система и
давање предлога за именовање назива улица;
израда извештаја и одговора по поднесцима
физичких и правних лица; обављање и других
послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из образовно-научног поља техничко-технолошких
наука или природно-математичких наука на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни
стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за
рад на радном месту.

Одсек за ажурирање података адресног
регистра, Одељење за адресни регистар,
Сектор за дигиталну трансформацију,
звање саветник
24 извршиоца

Услови: Стечено високо образовање из образовно-научног поља техничко-технолошких
наука или природно-математичких наука на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни
стручни испит; најмање 3 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39.

214) Радно место за припрему
података из службене евиденције и
административне послове

Одсек за ажурирање података адресног
регистра, Одељење за адресни регистар,
Сектор за дигиталну трансформацију,
звање референт
1 извршилац
Опис послова: Припремање података за издавање адресног регистра; обрачунавање таксе
за припремљене податке; комплетирање решених предмета и њихово архивирање; пријем и
отпремање поште; обављање и других послова
по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Завршена средња школа; положен
државни стручни испит; најмање 2 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39.

215) Радно место за подршку
реализације ИС адресног регистра

Одсек за имплементацију и подршку
ИС адресног регистра,
Одељење за адресни регистар,
Сектор за дигиталну трансформацију,
звање самостални саветник
2 извршиоца
Опис послова: Управљање подацима адресног регистра (прикупљање, интегрисање,
складиштење, уређивање, анализа и приказ);
учешће у имплементацији и одржавању информационог система адресног регистра; миграције
просторних података адресног регистра у ГИС
окружење; учешће у анализи података и изради методологије за поправку квалитета података адресног регистра; учешће у обезбеђивању
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Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39.

216) Радно место за генерисање
података и извештаја, Одсек за
имплементацију и подршку ИС
адресног регистра

Одељење за адресни регистар,
Сектор за дигиталну трансформацију,
звање млађи саветник
1 извршилац
Опис послова: Припрема и генерисање података и извештаја из централне базе података адресног регистра по захтеву правних и физичких
лица; извоз и дистрибуција геопросторних података (садржај адресног регистра) у специфичне
формате, по поднетим захтевима; дистрибуција стандардизованих графичких података адресног регистра на основу уговорених обавеза;
обрачунавање таксе и израда спецификација за
извршене услуге; припрема и генерисање периодичних извештаја из централне базе података
адресног регистра; обављање и других послова
по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из образовно-научног поља техничко-технолошких
наука или природно-математичких наука на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету; најмање једна година
радног искуства у струци или најмање 5 година
радног стажа у државним органима; положен
државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39.

муникационих технологија; пружање стручне
помоћи у изради подзаконских аката из области информатичко-комуникационих технологија и других релевантних прописа; припрема
аката који се односе на заштиту поверљивих
информација и података о личности и заштиту
даље дистрибуције; пружање стручне подршке
у припреми аката који се односе на усвајање
стандарда у области информатичко-комуникационих технологија; пружање стручне помоћи у
делу припреме и спровођења уговора из области информатичко-комуникационих технологија; вођење првостепеног управног поступка у
области адресног регистра; давање одговора и
објашњења по пријавама и притужбама физичких и правних лица на рад Сектора; обављање
и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у
струци, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39.

218) Радно место за пројектовање и
развој информационих система
Одсек за пројектовање и развој
информационих система,
Одељење за развој и примену
информационих технологија,
Сектор за дигиталну трансформацију,
звање самостални саветник
2 извршиоца

Опис послова: Одржавање софтверских апликација, алата и процедура; анализа, развој и
одржавање модела података и пословних процеса Завода; развој софтверских апликација,
алата и процедура; континуирано праћење и
анализирање захтева интерних и екстерних
корисника информационих система Завода;
дефинисање процедура и мера за обезбеђивање и праћење квалитета софтверских решења;
интеграција софтверских решења у информациони систем државних органа Републике Србије;
праћење развоја и имплементације информационих технологија; пружање стручне помоћи
државним службеницима у Одсеку у питањима
везаним за анализу, пројектовање, развој, одржавање и интеграцију информационих система
Завода; обављање и других послова по налогу
непосредног руководиоца.

Одсек за пројектовање и развој
информационих система,
Одељење за развој и примену
информационих технологија,
Сектор за дигиталну трансформацију,
звање самостални саветник
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из образовно-научног поља техничко-технолошких
наука или природно-математичких наука на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни
стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за
рад на радном месту.

Опис послова: Анализа стања националног
правног оквира у области информатичко-ко-

Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39.

217) Радно место за правну
подршку у области информационих
технологија
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219) Радно место за одржавање
информационих система

Одсек за пројектовање и развој
информационих система, Одељење
за развој и примену информационих
технологија, Сектор за дигиталну
трансформацију, звање млађи саветник
2 извршиоца
Опис послова: Одржавање софтверских
апликација, алата и процедура; учешће у изради апликација, алата и процедура; учешће у
тестирању нових програмских решења; праћење миграције података и припрема извештаје;
учешће у изради софтверске документације;
обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области из образовно-научног поља техничко-технолошких наука или
природно-математичких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит;
најмање једна година радног искуства или најмање 5 годинa радног стажа у државним органима, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39.

220) Радно место за администрацију
база података
Одсек за развој сервиса и web
технологије, Одељење за развој и
примену информационих технологија,
Сектор за дигиталну трансформацију,
звање самостални саветник
2 извршиоца

Опис послова: Конфигурација сервера, дизајн
база података, моделирање и оптимизација
података; одржавање података и информација
у трансакцијским и информацијским системима на основу плана рада; одржавање речника
и репозиторија података и стављање на увид
ауторизованим корисницима; дефинисање и
имплементација контроле приступу података; креирање и тестирање података; пружање
стручне помоћи другим организационим јединицама и одговор на захтеве других организационих јединица и спољних корисника, а у вези
са администрацијом база података; праћење
развоја информационих технологија и предлагање решења за унапређење софтверске
инфраструктуре Завода; обављање и других
послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука или
природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5
година радног искуства у струци, као и потребне
компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39.
Бесплатна публикација о запошљавању

221) Радно место за подршку развоју
сервиса и анализу података
Одсек за развој сервиса и web
технологије, Одељење за развој и
примену информационих технологија,
Сектор за дигиталну трансформацију,
звање млађи саветник
1 извршилац

Опис послова: Учешће у пројектовању, развоју и имплементацији и одржавању web сервиса,
алата и процедура; израда специфичних извештаја по захтеву корисника; учешће у изради
и унапређењу процедура за миграцију, праћење квалитета миграције и миграција података;
пружање стручне помоћи другим организационим јединицама и одговор на захтеве других
организационих јединица и спољних корисника, а у вези са коришћењем сервиса; праћење
развоја информационих технологија и учешће
у предлагању решења за унапређење сервисне
инфраструктуре Завода; обављање и других
послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из образовно-научног поља техничко-технолошких
наука или природно-математичких наука на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни
стручни испит; најмање једна година радног
искуства у струци или најмање 5 годинa радног стажа у државним органима, као и потребне
компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39.

222) Радно место за израду
другостепених одлука

Одељење за другостепени поступак,
Сектор за правне послове,
звање самостални саветник
7 извршилаца
Опис послова: Припремање нацрта другостепених одлука по жалбама и ванредним правним
лековима на управне акте из области катастра
непокретности и катастра водова; припремање
одговора у споровима; припремање и израда
аката по ванредним правним средствима изјављеним на одлуке у области катастра непокретности и катастра водова; припрема материјала
за објављивање праксе другостепеног органа;
учешће у изради сложенијих аката из делокруга одељења; припрема аката за експедицију и
унос одговарајућих података и кретања у електронску писарницу; учешће у изради планова
рада одељења и израда извештаја о раду из
делокруга Одељења; обављање других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање 5
година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39.

223) Радно место за поступање у
управним и у вануправним стварима
Одељење за другостепени поступак,
Сектор за правне послове,
звање саветник
1 извршилац

Опис послова: Припрема закључака о обустави поступка и других аката поводом обраћања
странака и првостепених органа; припрема
одговора на тужбе поднете Управном суду против одлука из делокруга Одељења; припрема
дописа за достављање списа предмета, Контактирање првостепених органа у том смислу,
као и друге радње усмерене на правовремено
поступање по налозима Управног суда; припрема аката у управним и вануправним предметима везаним за делокруг одељења а који нису
формирани по правним лековима; израда извештаја о раду и учешће у изради планова; обављање других послова по налогу непосредног
руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правних наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит; најмање
3 година радног искуства у струци; као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39.

224) Радно место за односе са
јавношћу

Одсек за информисање и сарадњу,
Одељење за планирање, информисање
и сарадњу, Сектор за развој, звање
самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Пружање савета и упутстава
директору и руководиоцима ужих унутрашњих
јединица у вези са контактима са јавношћу; учешће у промотивним активностима; планирање,
израда и имплементација односа са јавношћу;
сарадња и директна комуникација са средствима
јавног информисања; учешће у изради Информатора Завода и публикација Завода; праћење
саопштења писаних и електронских медија о
Заводу; учешће у организацији свих облика јавних наступа, стручних скупова и промотивним
активностима Завода; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из образовно-научног поља друштвено-хуманистичке науке на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен
државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39.
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225) Радно место за интерну
комуникацију

Одсек за информисање и сарадњу,
Одељење за планирање, информисање
и сарадњу, Сектор за развој,
звање саветник
4 извршиоца
Опис послова: Праћење и анализа примене
интерних аката унутар Завода и израда извештаја; учешће у изради упутстава из надлежности Одељења; учешће у изради билтена
Завода; праћење, ажурирање и одговарање
на садржаје на сајту Завода; праћење и ажурирање садржаја на интерној комуникацијској
мрежи; анализирање потреба за обучавањем
корисника интерних комуникацијских система, у сарадњи са ИКТ сектором; припремање
извештаја, анализа и предлога из своје надлежности; обављање и других послова по налогу
непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из образовно-научног поља друштвено-хуманистичких
наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен
државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39.

226) Радно место за давање
информација и евиденционе послове
Група за Кориснички сервис, Одељење
за планирање, информисање и сарадњу,
Сектор за развој, звање референт
3 извршиоца

Опис послова: Пријем захтева, сарадња и
пружање информација заинтересованим лицима из делокруга рада Завода; вођење евиденције о позивима и датим информацијама
и припрема извештаја у вези са тим; вођење
евиденција о примедбама и жалбама физичких
и правних лица на рад унутрашњих јединица и
запослених у Заводу; прикупљање података и
учешће и изради анализа и извештаја из делокруга Одсека; сарадња са другим организационим јединицама Завода из делокруга свог рада;
обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Средња стручна спрема техничког или
друштвеног смера; положен државни стручни
испит; најмање 2 године радног искуства у
струци, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39.

227) Радно место за контролу
података

Одсек за контролу података, Одељење
за процену и вођење вредности
непокретности, Сектор за развој, звање
самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Контрола регистрованих података и припремање и креирање процедура за
обезбеђење квалитета података; старање о
припреми документације неопходне за верифи-
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кацију података; вршење надзора над реализацијом система за регистрацију, верификацију и контролу података; вршење контроле над
системом регистра цена непокретности; израда
извештаја о контроли регистрације; старање о
правилној и правовременој припреми података
из РЦН-а на захтев странке и контрола јавног
увида у РЦН; учешће на стручним скуповима
из области процене и вођења вредности непокретности; контрола спровођења реализације
послова и припремање извештаја из делокруга рада Одсека; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства или из
образовно научног поља друштвено-хуманистичких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету;
најмање 5 година радног искуства у струци;
положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39.

228) Радно место за подршку изради
извештаја о тржишту
Одсек за аналитику тржишта,
Одељење за процену и вођење
вредности непокретности, Сектор за
развој, звање млађи саветник
1 извршилац

Опис послова: Обрада и анализа података и
интерпретација резултата; прикупљање информација о стању на тржишту непокретности са
локалних подручја; израда извештаја о стању
на тржишту непокретности по захтеву; учешће
у изради кварталних и полугодишњих извештаја
о стању на тржишту непокретности; припрема
података за израду извештаја; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства или из
области економских наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит;
најмање једна година радног искуства у струци
или најмање 5 година радног стажа у државним
органима, као и потребне компетенције за рад
на радном месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39.

229) Радно место за процену
земљишта и објеката

Одсек за припис вредности, Одељење
за процену и вођење вредности
непокретности, Сектор за развој, звање
самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Израда стручних анализа о
моделу процене вредности подтржишта земљишта, објекта и посебних делова објекта; преузимање мера и активности непоходних за правилно зонирање и анализа добијених процењених

вредности подтржишта земљишта, објекта и
посебних делова објекта; контрола спровођења
радног процеса индексирања у вези временског
прилагођавање цена за подтржишта земљишта,
објекта и посебних делова објекта; контрола
израде система за обраду података, моделирања непокретности; анализа прорачун и припис
вредности свих непокретности регистрованих у
катастру непокретности; давање препорука за
унапређење процеса рада из делокруга Одсека; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука или биотехничких наука на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни
стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39.

230) Радно место за праћење и
процену земљишта и објеката

Одсек за припис вредности,
Одељење за процену и вођење
вредности непокретности, Сектор за
развој, звање саветник
1 извршилац
Опис послова: Праћење и анализа модела
процене вредности подтржишта земљишта,
објекта и посебних делова објекта; праћење
и анализа индексирања у вези са временским
прилагођавањем цена за подтржишта објеката
и посебних делова објекта; анализирање резултата поступка зонирања процењених вредности подтржишта земљишта, објекта и посебних
делова објекта; израда система за обраду података, моделирања непокретности, прорачун и
припис вредности свих непокретности у катастару непокретности; учешће у изради месечних, кварталних и годишњих извештаја о раду
Одсека; обављање и других послова по налогу
непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука или биотехнолошких наука на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен
државни стручни испит; најмање 3 година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39.

231) Радно место за развој
производа

Одсек за развој производа и услуга,
Центар за управљање геопросторним
подацима, звање самостални саветник
2 извршиоца
Опис послова: Праћење тенденција у области
производње и развоја производње геопростор-
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них података и гео-тржишта на националном и
међународном нивоу и израда упоредних извештаја; развој имплементације постојећих производа и њиховог прилагођавања као и нових
производа у складу са потребама тржишта;
дефинисање и развој методологије за ефикасну
испоруку производа у складу са потребама корисника; развој имплементације нових технологија
у складу са производњом, коришћењем или прилагођавањем постојећих или нових производа;
примена стандарда у складу са техничким оквиром НИГП-а, међународних стандарда и израда
INSPIRE спецификацијама за развој производа;
израда извештаја из делокруга рада; учешће у
изради месечних, кварталних и годишњих извештаја о раду Одсека; обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља 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; положен државни
стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад нарадном месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39.

232) Радно место за развој услуга

Одсек за развој производа и услуга,
Центар за управљање геопросторним
подацима, звање самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Праћење тенденција у области
развоја услуга везаних за геопросторне податке
и гео-тржишта на националном и међународном
нивоу и израда упоредних анализа; развој имплементације постојећих услуга и њиховог прилагођавања као и нових услуга везаних за геопросторне податке у складу са потребама тржишта;
развој имплементације нових технологија у складу са развојем или прилагођавањем постојећих
или нових услуга; дефинисање и развој методологије за ефикасну испоруку услуга у складу са
потребама корисника; примена стандарда у складу са техничким оквиром НИГП-а, међународних
стандарда и израда INSPIRE спецификацијама за
развој услуга; усаглашавање услуга са стандардима и техничким условима електронских услуга
е-управе и развој нових услуга у оквиру е-управе; израда извештаја о реализованим радовима
из делокруга рада; учешће у изради месечних,
кварталних и годишњих извештаја о раду Одсека, обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља 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; положен државни
стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39.
Бесплатна публикација о запошљавању

233) Радно место за аналитику

Одсек за аналитику, Центар за
управљање геопросторним подацима,
звање самостални саветник
3 извршиоца
Опис послова: Сакупљање информација о
стању на гео-тржишту на националном и међународном нивоу; праћење актуелних националних и међународних пројеката и могућности аплицирања; анализа употребне вредности
актуелних производа и услуга и потреба за иновирањем и развојем; анализа потреба ужих унутрашњих јединица Завода као и релевантних
учесника на гео-тржишту; анализа трендова у
области геоинформација у оквиру међународних организација и образовно-истраживачких
институција; примене аналитичких стандарда у
области геопросторних података; израда препорука и плана развоја нових производа и услуга
у складу са потребама корисника; континуиран
рад са постојећим и потенцијалним корисницима производа и услуга геоинформација; учешће
у изради месечних, кварталних и годишњих
извештаја о раду Одсека; обављање и других
послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља 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; положен државни
стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39.

234) Радно место за методологију и
пословне процесе
Одсек за методологију и пословне
процесе, Центар за управљање
геопросторним подацима, звање
самостални саветник
4 извршиоца

Опис послова: Праћење методологије рада у
пословним процесима у оквиру којих се користе
геопросторни подаци или услуге засноване на
њиховом коришћењу и израда извештаја; учешће у анализама дефинисаних методологија
рада и пословних процеса унутар ужих организационих јединица Завода и релевантних учесника на гео-тржишту које користе геопросторне податке или услуге засноване на њиховом
коришћењу; учешће у изради и прилагођавању
методолошких упутстава и дефинисању и унапређењу пословних процеса; учешће у изради
процедура рада у складу са усвојеном методологијом; праћење и имплементација методологије рада у пословним процесима; дефинисања
садржаја услуга е-управе у складу са дефинисаним пословним процесима; моделовање
пословних процеса и евалуација;учешће у изради месечних, кварталних и годишњих извештаја
о раду Одсека; обављање и других послова по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским сту-

дијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни
стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39.

235) Радно место за развој
техничког оквира НИГП-а

Група за сарадњу и технички развој
НИГП-а, Одсек за Националну
инфраструктуру геопросторних
података, Центар за управљање
геопросторним подацима, звање
самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Успостављање и одржавање
web портала Завода за размену геоинформација и развој, администрирање и управљање
националним геопорталом; учешће у примени
мера адекватне заштите компоненти система и
ресурса; праћење рада и перформанси информационог система, извештавање и предлагање
мера за унапређење; успостављање и одржавање информатичко-комуникационих система
за потребе развоја техничког оквира НИГП-а;
имплементирање стандарда: ISO 19100 серија, OGC, W3C, укључујући и INSPIRE и других
техничких правила из области геоинформација;
сарадња са другим инстутуцијама у циљу хармонизације и развоја информационо-комуникационих система за потребе НИГП-а; праћење
развоја информационих технологија и предлагање решења за унапређење техничке инфраструктуре НИГП-а; обављање и других послова
по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из образовно-научног поља техничко-технолошких
наукана основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен
државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39.

236) Радно место за припрему
геоподатака

Група за сарадњу и технички развој
НИГП-а, Одсек за Националну
инфраструктуру геопросторних
података, Центар за управљање
геопросторним подацима,
звање млађи саветник
1 извршилац
Опис послова: Учешће у припреми просторних података за дистрибуцију у оквиру
НИГП-а; подршка субјектима НИГП-а у обезбеђењу имплементације акционог плана за
успостављање НИГП-а; учешће у праћењу и
развоју техничке инфраструктуре НИГП-а; примена стандарда за скупове и сервисе просторних податка из надлежности Завода; учешће у
припреми просторних података и метаподатака за објављивање на геопорталу; обављање
и других послова по налогу непосредног руководиоца.
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Услови: Стечено високо образовање из образовно-научног поља 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
једна година радног искуства у струци или најмање 5 годинa радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39.

237) Радно место за стандардизацију
и хармонизацију геоподатака и
сервиса
Група за стандардизацију и правни
оквир НИГП-а, Одсек за Националну
инфраструктуру геопросторних
података, Центар за управљање
геопросторним подацима, звање
самостални саветник
2 извршиоца

Опис послова: Рад у радним групама кроз
припрему одговарајућих материјала; пружање
стручне помоћи субјектима НИГП-а у обављању послова хармонизације и стандардизације геоподатака и сервиса; пружање стручне
помоћи субјектима НИГП-а у примени одговарајућих лиценци геоподатака; подршка
субјектима НИГП-а у обављању послова хармонизације и стандардизације геоподатака и
сервиса; рад на анализи статуса имплементације INSPIRE директиве код субјеката НИГП-а
из области стандардизације, хармонизације и
лиценцирању геоподатака; обављање стручно-техничких послова који се односе на припремање материјала неопходних за рад органа НИГП-а; представљање резултата и значаја
НИГП-а и праћење тенденција на међународном и европском нивоу у области геоинформација; обављање и других послова по налогу
непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области геодетског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни
испит; најмање 5 година радног искуства у
струци; као и потребне компетенције за рад на
радном месту.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука
или природно-математичких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит,
најмање 1 године радног искуства у струци или
најмање 5 година радног стажа у државним
органима, као и потребне компетенције за рад
на радном месту.

положен државни стручни испит; најмање једна
година радног искуства у струци или најмање
пет година радног стажа у државним органима,
као и потребне компетенције за рад на радном
месту.

Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39.

Опис послова: Учешће у изради кадровског
плана и учестовање у креирању анализа за
потребе новог запошљавања; вођење евидеције о новим запошљавањем и обукама запослених; учешће у припремању програма за потребе посебног стручног усавршавања државних
службеника из делокруга рада Завода; подршка
у спровођењу конкурсних поступака у Заводу;
учешће у изради извештаја о развоју људских
ресурса и планирања; подршка у прикупљању
података, анализи и праћењу појава релевантних за унапређење организације и каријерног
развоја запослених и других послова по налогу
непосредног руководиоца.

239) Радно место за одржавање
система

Одсек за подршку и контролу система
Дигиталног архива, Одељење архива,
звање референт
2 извршиоца
Опис послова: Инсталација, тестирање, oдржавање и обука за рад на рачунарским компонентама информационог система; инсталација,
тестирање и одржавање уређаја за конверзију; отварање и затварање корисничких налога;
отпремање, праћење и поновна инсталација
уређаја упућених на сервис; инсталација, одржавање и конфигурисање компоненти мрежне
инфраструктуре; праћење рада и обезбеђивање потребних елемената агрегатског напајања;
обављање и других послова по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Средња стручна спрема у четворогодишњем трајању, геодетског, друштвеног
или техничког смера; положен стручни државни испит; најмање 2 године радног искуства у
струци, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39.

240) Радно место за подршку
кадровским пословима

Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39.

241) Радно место за реализацију и
подршку људских ресурса

Одсек за развој и управљање људским
ресурсима, Одељење људских ресурса,
звање сарадник
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из образовно научног поља друштвено-хуманистичких наука, на основним академским студијама у обиму
од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три
године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39.
III 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.

Одсек за радно правне односе, Одељење
људских ресурса, звање млађи саветник
5 извршилаца

Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне
компетенције.
У изборном поступку за сва извршилачка
радна места проверавају се:

Одсек за издавање података, Одељење
архива, звање млађи саветник
1 извршилац

Опис послова: Обављање послова израде
нацрта одлука и решења у вези са остваривањем права из радног односа запослених у
Републичком геодетском заводу; учествовање у прикупљању података за потребе израде
нацрта кадровског плана органа; учествовање у
поступцима заснивања радног односа и осталих
облика радног ангажовања запослених; старање о остваривању права, обавеза и одговорности из радног односа; старање о правилном
комплетирању и чувању персоналних досијеа
запослених; учешће у изради планова, анализа и извештаја рада Одељења из своје надлежности; обављање и других послова по налогу
непосредног руководиоца.

Опис послова: Увид и анализа дигиталних
архивских података и њихова припрема за
бекап; контрола: пријема захтева и завођења
предмета, обраде предмета, издавања података, затварања и архивирања предмета; рад са
странкама и службеницима по захтеву; учешће
у изради месечних, кварталних и годишњих
извештаја о раду Одсека; обављање и других
послова по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање;

Место рада: Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39.

238) Радно место за анализу и
праћење архивске документације
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Опште функционалне компетенције, и то:
• „Организација и рад државних органа РС” –
провераваће се путем теста (писмено)
• „Дигитална писменост” – провераваће се
решавањем задатака (практичним радом на
рачунару)
• „Пословна комуникација” – провераваће се
путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост”, ако
поседујете важећи сертификат, потврду или
други одговарајући доказ о познавању рада на
рачунару и желите да на основу њега будете
ослобођени тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни
образац (уредно и у потпуности попуњен у делу
*Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у
оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихва-
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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:

укључујући и способност критичког вредновања
и анализирања доступних информација) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга
радног места (Правилник о стручном надзору,
прегледу и пријему радова, Правилник о катастарском премеру, обнови катастра непокретности и геодетским радовима у одржавању катастра непокретности) провераваће се писано
путем симулације.

и анализирања доступних информација; израда секторских анализа) провераваће се писано
путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга
радног места (Правилник о катастарском премеру, обнови катастра и геодетским радовима
у одржавању катастра непокретности, Закон
о поступку уписа у катастар непокретности и
водова) провераваће се писано путем симулације.

За радно место под редним бр. 1:

За радно место под редним бр. 4:

За радно место под редним бр. 8:

Посебна функционална компетенција за област
рада геодетски послови (референтне геодетске мреже и површи (просторне, положајне,
висинске и гравијаметријске), геодетске основе за реализацију геодетских мерења, геодетска мерења и обрада и анализа резултата геодетских мерења) провераваће се писано путем
симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга
радног места (Правилник за основне геодетске
радове, Правилник о примени технологије ГНСС
у областима државног премера и катастра).
Посебна функционална компетенција за радно
место – возачка дозвола (Б категорија) доказиваће се путем оверене фотокопије возачке
дозволе.

Посебна функционална компетенција за област
рада управно-правни послови (Општи управни
поступак) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга
радног места (Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова) провераваће се
писано путем симулације.

Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања
и анализирања доступних информација; израда секторских анализа) провераваће се писано
путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга
радног места (Правилник о катастарском премеру, обнови катастра и геодетским радовима
у одржавању катастра непокретности, Закон
о поступку уписа у катастар непокретности и
водова) провераваће се писано путем симулације.

ти доказ који сте приложили уместо тестовне
провере.
Информације o материјалимa за припрему
кандидата за проверу општих функционалних
компетенција могу се наћи на сајту Службе за
управљање кадровима, http: //www.suk.gov.rs/

Напомена: Учесник конкурса је дужан да оверену фотокопију возачке дозволе Б категорије,
достави уз пријавни образац.
За радно место под редним бр. 2:
Посебна функционална компетенција за област
рада геодетски послови (уређење земљишне
територије комасацијом, арондацијом, хидротехничким мелиорацијама и другим облицима уређења; комасациона процена земљишта,
катастарско класирање и бонитирање земљишта; лабораторијске анализе земљишних узорака за потребе комасационе процене катастарског класирања и бонитирање земљишта)
провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга
радног места (Закон о пољопривредном земљишту, Правилник о катастарском класирању и
бонитирању земљишта, Правилник о катастарском премеру, обнови катастра и геодетским
радовима у одржавању катастра непокретности) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – возачка дозвола (Б категорија) доказиваће се путем оверене фотокопије возачке
дозволе.
Напомена: Учесник конкурса је дужан да оверену фотокопију возачке дозволе Б категорије,
достави уз пријавни образац.
За радно место под редним бр. 3:
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора,
Бесплатна публикација о запошљавању

За радна места под редним бр. 5:
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања
и анализирања доступних информација) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи, акти из делокруга радног места (Закон о поступку уписа у
катастар непокретности и водова, Правилник о
катастарском премеру и катастру непокретности, Правилник о катастарском премеру, обнови
катастра и геодетским радовима у одржавању
катастра непокретности) провераваће се писано путем симулације.
За радна места под редним бр. 6:
Посебна функционална компетенција за област
рада административни послови (канцеларијско
пословање) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга
радног места (Уредба о категоријама регистратурског материјала са роковима чувања) провераваће се писано путем симулације.
За радно место под редним бр. 7:
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања

За радно место под редним бр. 9:
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања
и анализирања доступних информација) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга
радног места (Правилник о катастарском премеру, обнови катастра и геодетским радовима
у одржавању катастра непокретности, Закон
о поступку уписа у катастар непокретности и
водова) провераваће се писано путем симулације.
За радно место под редним бр. 10:
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања
и анализирања доступних информација) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга
радног места (Правилник о катастарском премеру, обнови катастра и геодетским радовима
у одржавању катастра непокретности, Закон о
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поступку уписа у катастар непокретности и водова) провераваће се писано путем симулације.
За радно место под редним бр. 11:
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања
и анализирања доступних информација) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи, акти из делокруга радног места (Правилник о катастарском
премеру, обнови катастра и геодетским радовима у одржавању катастра непокретности,
Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова) провераваће се писано путем
симулације.
За радно место под редним бр. 12:
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања
и анализирања доступних информација) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга радног места (Правилник о начину приступа,
дистрибуције, издавања, коришћења, складиштења и заштите података геодетско-катастарског информационог система) провераваће се
писано путем симулације.
За радно место под редним бр. 13:
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања
и анализирања доступних информација) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга радног места (Правилник о начину приступа,
дистрибуције, издавања, коришћења, складиштења и заштите података геодетско-катастарског информационог система) провераваће се
писано путем симулације.
За радно место под редним бр. 14:
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања
и анализирања доступних информација) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се писано путем симулације.
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Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга радног места (Правилник о премеру и катастру водова, Закон о поступку уписа у катастар
непокретности и водова) провераваће се писано путем симулације.

га радног места (Правилник о премеру и катастру водова, Закон о поступку уписа у катастар
непокретности и водова) провераваће се писано путем симулације.

За радно место под редним бр. 15:

Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања
и анализирања доступних информација) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга радног места (Правилник о премеру и катастру водова, Закон о поступку уписа у катастар
непокретности и водова) провераваће се писано путем симулације.

Посебна функционална компетенција за област
рада управно-правни послови (Општи управни
поступак) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга
радног места (Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова) провераваће се
писано путем симулације.
За радна места под редним бр. 195, 196,
199 и 202:

За радно место под редним бр. 201:

За радно место под редним бр. 204:

Посебна функционална компетенција за област
рада послови руковођења (Општи, стратегијски
и финансијски менаџмент; Основе управљања
људским ресурсима) провераваће се писано
путем симулације.
Посебна функционална компетенција за област
рада управно правни послови (општи управни
поступак) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга радног места (Правилник о премеру и катастру водова, Закон о поступку уписа у катастар
непокретности и водова) провераваће се писано путем симулације.

Посебна функционална компетенција за област
рада административни послови (канцеларијско
пословање; израда потврда и уверења о којима се води службена евиденција; припрема
материјала и вођење записника на састанцима;
методе вођења интерних и доставних књига;
методе и технике прикупљања, евидентирања
и ажурирања података у базама података) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга
радног места (Уредба о категоријама регистратурског материјала са роковима чувања) провераваће се писано путем симулације.

За радно место под редним бр. 197:

Посебна функционална компетенција за област
рада информатички послови (Информациона безбедност) провераваће се писано путем
симулације.
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (Прикупљање и обрада података из различитих извора,
укључујући способност критичког вредновања
и анализирање доступних информација) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга
радног места (Правилник о безбедности информационо-комуникационих система у Републичком геодетском заводу) провераваће се писано
путем симулације.

Посебна функционална компетенција за област
рада административни послови (Канцеларијско
пословање) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга
радног места (Уредба о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања) провераваће се писано путем симулације.
За радна места под редним бр. 198, 200
и 203:
Посебна функционална компетенција за област
рада административни послови (Канцеларијско
пословање; Израда потврда и уверења о којима
се води службена евиденција) провераваће се
писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокру-

За радно место под редним бр. 205:

За радно место под редним бр. 206:
Посебна функционална компетенција за област
рада информатички послови (Информациона безбедност) провераваће се писано путем
симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга
радног места (Правилник о безбедности информационо-комуникационих система у Републичком геодетском заводу) провераваће се писано
путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – протоколи (DHCP) провераваће се писано путем симулације.

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

Администрација и управа

За радно место под редним бр. 207:
Посебна функционална компетенција за област
рада информатички послови (Информациона
безбедност) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (Прикупљање и обрада података из различитих извора,
укључујући способност критичког вредновања
и анализирање доступних информација) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга
радног места (Правилник о безбедности информационо-комуникационих система у Републичком геодетском заводу) провераваће се писано
путем симулације.
За радно место под редним бр. 208:
Посебна функционална компетенција за област
рада информатички послови (Хардвер) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга
радног места (Правилник о безбедности информационо-комуникационих система у Републичком геодетском заводу) провераваће се писано
путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – протоколи (DHCP) провераваће се писано путем симулације.
За радно место под редним бр. 209:
Посебна функционална компетенција за област
рада информатички послови (Информациона
безбедност; TCP/IP I DNS и серверски оперативни системи (MS Windows, Linux) ) провераваће
се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (Прикупљање и обрада података из различитих извора,
укључујући способност критичког вредновања
и анализирање доступних информација) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга
радног места (Правилник о безбедности информационо-комуникационих система у Републичком геодетском заводу) провераваће се писано
путем симулације.
За радно место под редним бр. 210:
Посебна функционална компетенција за област
рада информатички послови (TCP/IP I DNS и
серверски оперативни системи (MS Windows,
Linux) ) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга
радног места (Правилник о безбедности информационо-комуникационих система у Републичком геодетском заводу) провераваће се писано
путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – протоколи (DHCP) провераваће се писано путем симулације.
За радно место под редним бр. 211:
Посебна функционална компетенција за област
рада информатички послови (Базе података)
провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
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(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – системи (RDBMS) провераваће се писано путем симулације.
За радно место под редним бр. 212:
Посебна функционална компетенција за област
рада информатички послови (Базе података)
провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за област
радастудијско-аналитички послови (Израда секторских анализа) провераваће се писано путем
симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – системи (RDBMS) провераваће се писано путем симулације.
За радно место под редним бр. 213:
Посебна функционална компетенција за област
рада информатички послови (Базе података)
провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за област
радастудијско-аналитички послови (Прикупљање и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања
и анализирања доступних информација) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга радног места (Закон о регистру просторних
јединица и адресном регистру) провераваће се
писано путем симулације.
За радно место под редним бр. 214:
Посебна функционална компетенција за област
рада информатички послови (Office пакет и
интернет технологије) провераваће се писано
путем симулације.
Посебна функционална компетенција за област
радаадминистративни послови (Канцеларијско
пословање) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга радног места (Закон о регистру просторних
јединица и адресном регистру) провераваће се
писано путем симулације.
За радно место под редним бр. 215:
Посебна функционална компетенција за област
рада информатички послови (Базе података)
провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за област
радастудијско-аналитички послови (Прикупљање и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања
и анализирања доступних информација) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга радног места (Закон о регистру просторних
јединица и адресном регистру) провераваће се
писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – системи (RDBMS) провераваће се писано путем симулације.
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За радно место под редним бр. 216:
Посебна функционална компетенција за област
рада информатички послови (Базе података)
провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга радног места (Закон о регистру просторних
јединица и адресном регистру) провераваће се
писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – системи (RDBMS) провераваће се писано путем симулације.
За радно место под редним бр. 217:
Посебна функционална компетенција за област
рада управно-правни послови (Општи управни
поступак, Правила извршења решења донетог
у управном поступку) провераваће се писано
путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга радног места (Правилник о начину приступа,
дистрибуције, издавања, коришћења, складиштења и заштите података геодетско-катастарског
информационог система, Правилник о безбедности информационо-комуникационих система
у Републичком геодетском заводу, Правилник о
геодетско-катастарском информационом систему) провераваће се писано путем симулације.
За радно место под редним бр. 218:
Посебна функционална компетенција за област
рада информатички послови (TCP/IP I DNS и
серверски оперативни системи (MS Windows,
Linux) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга радног места (Правилник о начину приступа,
дистрибуције, издавања, коришћења, складиштења и заштите података геодетско-катастарског информационог система, Правилник о
безбедности информационо-комуникационих
система у Републичком геодетском заводу,
Правилник о геодетско-катастарском информационом систему) провераваће се писано путем
симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – алати (CASE, Microsoft развојних алата
базираних на.NET технологији) провераваће се
писано путем симулације.
За радно место под редним бр. 219:
Посебна функционална компетенција за област
рада информатички послови (Информациона
безбедност) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга
радног места (Правилник о безбедности информационо-комуникационих система у Републичком геодетском заводу) провераваће се писано
путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – алати (Microsoft развојних алата
базираних на.NET технологији) провераваће се
писано путем симулације.
За радно место под редним бр. 220:
Посебна функционална компетенција за област
рада информатички послови (Базе података)
провераваће се писано путем симулације.
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Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (Прикупљање и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања
и анализирања доступних информација) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга радног места (Правилник о начину приступа,
дистрибуције, издавања, коришћења, складиштења и заштите података геодетско-катастарског информационог система, Правилник о
безбедности информационо-комуникационих
система у Републичком геодетском заводу) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – системи (RDBMS) провераваће се писано путем симулације.
За радно место под редним бр. 221:
Посебна функционална компетенција за област
рада информатички послови (Базе података)
провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга радног места (Правилник о начину приступа,
дистрибуције, издавања, коришћења, складиштења и заштите података геодетско-катастарског информационог система) провераваће се
писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – алати (Microsoft развојних алата
базираних на.NET технологији) провераваће се
писано путем симулације.
За радно место под редним бр. 222:
Посебна функционална компетенција за област
рада управно-правни послови (Општи управни
поступак) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга
радног места (Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова) провераваће се
писано путем симулације.
За радно место под редним бр. 223:
Посебна функционална компетенција за област
рада управно-правни послови (Општи управни
поступак) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга
радног места (Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова, Закон о планирању и изградњи) провераваће се писано путем
симулације.
За радно место под редним бр. 224:
Посебна функционална компетенција за област
рада послови односа са јавношћу (управљање
односима с јавношћу; односи с медијима) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
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(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга
радног места (Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова) провераваће се
писано путем симулације.
За радно место под редним бр. 225:
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (Прикупљање и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања
и анализирања доступних информација) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга радног места (Закон о јавном информисању
и медијима) провераваће се писано путем симулације.
За радно место под редним бр. 226:
Посебна функционална компетенција за област
рада административни послови (канцеларијско
пословање) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга
радног места (Закон о поступку уписа у катастар непокретности и катастар водова) провераваће се писано путем симулације.
За радно место под редним бр. 227:
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (Прикупљање и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања
и анализирања доступних информација) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга
радног места (Правилник о процени вредности
непокретности) провераваће се писано путем
симулације.
За радно место под редним бр. 228:
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (Прикупљање и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања
и анализирања доступних информација) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга
радног места (Правилник о процени вредности
непокретности) провераваће се писано путем
симулације.

За радно место под редним бр. 229:
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (Прикупљање и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања
и анализирања доступних информација) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга
радног места (Правилник о процени вредности
непокретности) провераваће се писано путем
симулације.
За радно место под редним бр. 230:
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (Прикупљање и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања
и анализирања доступних информација) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга
радног места (Правилник о процени вредности
непокретности) провераваће се писано путем
симулације.
За радно место под редним бр. 231:
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (Прикупљање и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања
и анализирања доступних информација; Методологија припреме докумената јавних политика и формалну процедуру за њихово усвајање)
провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о Националној инфраструктури геопросторних података, Уредба о спроведеним правилима за метаподатке Националне инфраструктуре геопросторних података, Уредба о
праћењу и извештавању активности Националне инфраструктуре геопросторних података)
провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга
радног места (Закон о планском систему, Закон
о електронској управи) провераваће се писано
путем симулације.
За радно место под редним бр. 232:
Посебна функционална компетенција за радно
место – страни језик (Енглески језик Б1) провераваће се писано путем теста.
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (Прикупљање и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања
и анализирања доступних информација; Методологија припреме докумената јавних политика и формалну процедуру за њихово усвајање)
провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
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(Закон о Националној инфраструктури геопросторних података, Уредба о спроведеним правилима за метаподатке Националне инфраструктуре геопросторних података, Уредба о
праћењу и извештавању активности Националне инфраструктуре геопросторних података)
провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга
радног места (Закон о планском систему, Закон
о електронској управи) провераваће се писано
путем симулације.

сторних података, Уредба о спроведеним правилима за метаподатке Националне инфраструктуре геопросторних података, Уредба о
праћењу и извештавању активности Националне инфраструктуре геопросторних података)
провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга
радног места (Закон о е-управи, INSPIRE директива) провераваће се писано путем симулације.

За радно место под редним бр. 233:

Посебна функционална компетенција за област
рада информатички послови (Информациона
безбедност) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о Националној инфраструктури геопросторних података, Уредба о спроведеним правилима за метаподатке Националне инфраструктуре геопросторних података, Уредба о
праћењу и извештавању активности Националне инфраструктуре геопросторних података)
провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга
радног места (Закон о е-управи, INSPIRE директива) провераваће се писано путем симулације.

Посебна функционална компетенција за радно
место – страни језик (Енглески језик Б1) провераваће се писано путем теста.
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (Израда
секторских анализа; Методологија припреме
докумената јавних политика и формалну процедуру за њихово усвајање) провераваће се
писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о Националној инфраструктури геопросторних података, Уредба о спроведеним правилима за метаподатке Националне инфраструктуре геопросторних података, Уредба о
праћењу и извештавању активности Националне инфраструктуре геопросторних података)
провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга
радног места (Закон о планском систему) провераваће се писано путем симулације.
За радно место под редним бр. 234:
Посебна функционална компетенција за радно
место – страни језик (Енглески језик Б1) провераваће се писано путем теста.
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (Прикупљање и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања
и анализирања доступних информација; Методологија припреме докумената јавних политика и формалну процедуру за њихово усвајање)
провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о Националној инфраструктури геопросторних података, Уредба о спроведеним правилима за метаподатке Националне инфраструктуре геопросторних података, Уредба о
праћењу и извештавању активности Националне инфраструктуре геопросторних података)
провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга
радног места (Закон о планском систему) провераваће се писано путем симулације.
За радно место под редним бр. 235:
Посебна функционална компетенција за радно
место – страни језик (Енглески језик Б1) провераваће се писано путем теста.
Посебна функционална компетенција за област
рада информатички послови (Базе података;
Програмски језик; Системе дељења ресурса)
провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о Националној инфраструктури геопроБесплатна публикација о запошљавању

За радно место под редним бр. 236:

За радно место под редним бр. 237:
Посебна функционална компетенција за радно
место – страни језик (Енглески језик Б1) провераваће се писано путем теста.
Посебна функционална компетенција за област
рада послови међународне сарадње и европских интеграција (Познавање прописа ЕУ у
контексту праћења усклађивања прописа Републике Србије са прописима и стандардима
Европске уније) провераваће се писано путем
симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о Националној инфраструктури геопросторних података, Уредба о спроведеним правилима за метаподатке Националне инфраструктуре геопросторних података, Уредба о
праћењу и извештавању активности Националне инфраструктуре геопросторних података)
провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга
радног места (Закон о е-управи) провераваће
се писано путем симулације.
За радно место под редним бр. 238:
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (Прикупљање и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања
и анализирања доступних информација; Израда секторских анализа) провераваће се писано
путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга радног места (Правилник о начину приступа,
дистрибуције, издавања, коришћења, складиштења и заштите података геодетско-катастарског информационог система) провераваће се
писано путем симулације.

За радно место под редним бр. 239:
Посебна функционална компетенција за област
рада информатички послови (системи дељења
ресурса; хардвер) провераваће се писано путем
симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга
радног места (Правилник о безбедности информационо-комуникационих система у Републичком геодетском заводу) провераваће се писано
путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – софтвери (windows оперативног система) провераваће се писано путем симулације.
За радно место под редним бр. 240:
Посебна функционална компетенција за област
радапослови управљања људским ресурсима
(радно-правни односи у државним органима;
област управљања људским ресурсима: анализа посла, кадровско планирање, регрутација,
селекција, увођење у посао, стручно усавршавање, развој и инструменти развоја, оцењивање, награђивање, управљање каријером) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Стратегија стручног усавршавања државних
службеника у РС) провераваће се писано путем
симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга
радног места (Закон о раду, Посебан колективни уговор за државне органе) провераваће се
писано путем симулације.
За радно место под редним бр. 241:
Посебна функционална компетенција за
област рада послови управљања људским
ресурсима (област управљања људским ресурсима: анализа посла, кадровско планирање,
регрутација, селекција, увођење у посао,
стручно усавршавање, развој и инструменти
развоја, оцењивање, награђивање, управљање каријером) провераваће се писано путем
симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Стратегија стручног усавршавања државних
службеника у РС) провераваће се писано путем
симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти из делокруга радног места (Посебан колективни уговор за
државне органе) провераваће се писано путем
симулације.
За радна места под редним бр. 16, 20, 22,
27, 33, 54, 72, 89, 98, 106, 116, 146, 155,
159, 170, 181, 182, 188 и 194:
Посебна функционална компетенција за област
рада управно правни послови (Закон о општем
управном поступку) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, приписи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова) провераваће се
путем симулације (писмено).
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За радна места под редним бр. 17, 23, 37,
61, 95, 99, 104, 107, 113, 160, 163:

За радна места под редним бр. 49, 91, 124
и 130:

Посебна функционална компетенција за област
рада – студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација)
провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова) провераваће се
путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за област
рада послови руковођења (организационо
понашање) провераваће се путем симулације
(писмено).
Посебна функционална компетенција за област
рада–управно правни послови (Закон о општем
управном поступку) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова) провераваће се путем симулације
(писмено).

За радна места под редним бр. 24, 28, 31,
34, 38, 47, 51, 60, 63, 70, 73, 79, 83, 86, 90,
96, 100, 105, 108, 128, 132, 135, 142, 145,
148, 149, 150, 153, 161, 171, 176 и 178:

Посебна функционална компетенција за област
рада управно-правни послови (Закон о општем
управном поступку) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова) провераваће се
путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за
област рада – управно-правни послови (Закон
о општем управном поступку) провераваће се
путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова) провераваће се
путем симулације (писмено).
За радна места под редним бр. 25, 35, 41,
48, 67, 74, 77, 93, 97, 101, 109, 119, 125,
143, 152, 157 и 187:
Посебна функционална компетенција за област
рада–управно-правни послови (Закон о општем
управном поступку) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова) провераваће се
путем симулације (писмено).
За радна места под редним бр.26, 30, 36,
46, 52, 59, 76, 80, 84, 88, 94, 112, 134, 174,
180 и 186:
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско –студијко аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних
информација) провераваће се путем симулације
(писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова) провераваће се
путем симулације (писмено).
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За радно место под редним бр. 92:

За радно место под редним бр. 147:
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања
и анализирања доступних информација) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова) провераваће се
путем симулације (писмено).
За радна места под редним бр. 18, 21, 39,
44, 55, 56, 57, 68, 71, 75, 78, 87, 120, 144,
165, 166, 172 и 184:
Посебна функционална компетенција за област
рада администативни послови (методе и технике прикупљања, евидентирања и ажурирања
података у базама података) провераваће се
путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Правилник о катастарском
премеру и катастру непокретности) провераваће се путем симулације (писмено).
За радна места под редним бр. 19, 32, 40,
42, 58, 102, 103, 111, 127, 133, 136, 138,
140, 158, 167, 177, 185, 189 и 192:
Посебна функционална компетенција за област
рада административни послови (израда потврда

и уверења о којима се води службена евиденција) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи и акти из делокруга радног места, (Закон о поступку уписа у
катастар непокретности и водова) провераваће
се путем симулације (писмено).
За радна места под редним бр. 29, 45, 110
и 190:
Посебна функционална компетенција за област
рада послови руковођења (организационо
понашање) провераваће се путем симулације
(писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова) провераваће се
путем симулације (писмено).
За радна места под редним бр. 64, 69, 115,
154, 162, 173, 179 и 191:
Посебна функционална компетенција за област
рада послови руковођења (организационо
понашање) провераваће се путем симулације
(писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова) провераваће се
путем симулације (писмено).
За радна местапод редним бр. 43, 65, 118,
122, 123, 141 и 151:
Посебна функционална компетенција за област
рада административни послови (канцеларијско
пословања) провераваће се путем симулације
(писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Уредба о категоријама регистратурског материјала са роковима чувања)
провераваће се путем симулације (писмено).
За радна места под редним бр. 50, 53, 62,
66, 81, 82, 85, 114, 117, 121, 126, 137, 139,
156, 164, 175 и 183:
Посебна функционална компетенција за област
рада управно правни послови (општи управни
поступак) провераваће се путем симулације
(писмено).
Посебна функционална компетенција за област
рада – студијко аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања
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и анализирања доступних информација) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова) провераваће се
путем симулације (писмено).
За радна места под редним бр. 129, 131,
168, 169 и 193:
Посебна функционална компетенција за област
рада административни послови (канцеларијско
пословање) провераваће се путем симулације
(писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о државном премеру и катастру) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова) провераваће се
путем симулације (писмено).
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних
компетенција могу се наћи на сајту Републичког геодетског завода www.rgz.gov.rs
Провера понашајних компетенција:
Понашајне компетенције које ће се проверавати за радна места 29, 45, 49, 64, 69, 91, 110,
115, 124, 130, 154, 162, 173, 179, 190, 191,
195, 196, 199 и 202 су управљање информацијама, управљање задацима и остваривање
резултата, оријентација ка учењу и променама,
изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет и управљање људским ресурсима – обавиће се путем
психометријских тестова, узорaка понашања и
интервјуа базираног на компетенцијама.
Понашајне компетенције које ће се проверавати за остала радна места су управљање информацијама, управљање задацима и остваривање
резултата, оријентација ка учењу и променама,
изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет – обавиће се путем психометријских тестова, узорaка
понашања и интервјуа базираног на компетенцијама.
IV Интервју са комисијом и вредновање кандидата за сва извршилачка радна
места: Процена мотивације за рад на радном
месту и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).
V Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве за конкурс: Републички геодетски завод, Булевар војводе Мишића
број 39, 11040 Београд, са назнаком „За јавни
конкурс за попуњавање извршилачких радних
места”.
VI Лицa којa су задужена за давање обавештења: Саша Радојчић тел. 011/715-2762 и
Данијела Рајовић тел. 011/715-2758, од 10.00
до 13.00 часова.
VII Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конБесплатна публикација о запошљавању

курса пунолетан; да учеснику конкурса раније
није престајао радни однос у државном органу
због теже повреде дужности из радног односа
и да није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.
VIII Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече
наредног дана од дана оглашавања конкурса у
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
IX Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима
и Републичког геодетског завода или у штампаној верзији на писарници Републичког геодетског завода.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс,
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве
након што комисија састави списак кандидата
међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема
пријаве, достављањем наведеног податка на
начин који је у пријави назначио за доставу
обавештења.
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 (потврда,
решење и други акти из којих се види на којим
пословима, у ком периоду и са којом стручном
спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству
и извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају на
радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен у оригиналу или овереној
фотокопији.
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 01. марта 2017.
године у основним судовима, односно општинским управама.
XI Рок за подношење доказа: кандидати
који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном
комисијом позивају се да у року од (5) пет радних дана од дана пријема обавештења доставе
наведене доказе који се прилажу у конкурсном
поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе
који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење,
писмено се обавештавају да су искључени из
даљег изборног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу Републичког геодетског завода.
Кандидати који конкуришу на више радних
места, која се разликују у погледу тражених
доказа о дужини радног искуства у струци
(потврда, решење и други акти из којих се види
на којим пословима, у ком периоду и са којом
стручном спремом је стечено радно искуство),
дужни су да их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, према услову о дужини радног искуства у струци из радних места на која
конкуришу.
XII Врста радног односа: За сва радна места
радни однос заснива се на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос
у државном органу подлежу пробном раду у
трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на
рад под условом да тај испит положе у року од
6 месеци од дана заснивања радног односа.
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.
XIII Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и
који испуњавају услове предвиђене огласом о
јавном конкурсу, на основу података наведених
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 19. априла 2021.
године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (бројеве телефона или
e-mail адресе), које наведу у својим обрасцима
пријаве.
Провера општих функционалних компетенција,
посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби
за управљање кадровима, у Палати „Србија”
Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2
(источно крило) и у СКИП Центру, Српско-корејски Информатичко приступни центар, Добрињска број 11, Београд. Интервју са Конкурсном
комисијом ће се обавити у просторијама Републичког геодетског завода, Булевар војводе
Мишића број 39. 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 e-mail адресе) које наведу у својим обрасцима пријаве.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима / уверење
о положеном правосудном испиту. Одредбом
члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број
18/2016) прописано је, између осталог, да у
поступку који се покреће по захтеву странке
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орган може да врши увид, прибавља и обрађује
личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави
да ће те податке прибавити сама.
Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да
се прибаве његови подаци из службених евиденција.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази у оригиналу
или фотокопији овереној 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), биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија
коју је именовао руководилац Републичког геодетског завода.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.rgz.gov.rs) и огласној табли Републичког геодетског завода, на интерент презентацији Службе за управљање кадровима: www.
suk.gov.rs, на порталу е-управе, на интернет
презентацији, огласној табли и периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Б Е О Г РА Д
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, 79/2005,
81/2005 – испр, 83/2005 – испр., 64/2007,
67/2007 – испр., 116/2008, 104/2009, 99/2014,
94/2017, 95/2018 и 157/2020) и члана 9 став
1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за
попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново
запошљавање и додатно радно ангажовање
код корисника јавних средстава 51 број: 112611/2021 од 27. јануара 2021. године, Министарство заштите животне средине оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
I Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство заштите животне средине, Београд, Немањина 22-26
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за праћење
финансијске реализације
закључених уговора

Одсек за планирање и извештавање,
Одељење за буџет,
Сектор за финансијско управљање
и контролу, звање саветник
1 извршилац
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Опис послова: Прати реализацију уговора
(рокови, исплаћени износи, преостали износи за плаћање); координира рад са лицима
задуженим за реализацију уговора у оквиру
Министарства; учествује у изради кварталних
извештаја о реализацији плана јавних набавки; учествује у изради предлога финансијског
плана за израду закона о буџету; води евиденцију и обавља активности везано за средства
финансијског обезбеђења по уговорима; учествује у изради извештаја и анализа везано за
реализацију одобреног буџета; обавља и друге послове из делокруга рада Министарства по
налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне
области економске науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, радно
искуство у струци од најмање 3 године, положен
државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.
Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1.

2. Радно место за правне послове
у области управљања животном
средином

Одсек за правне послове у области
управљања животном средином,
Сектор за управљање животном
средином, звање самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Припрема управне акте у
првостепеном управном поступку као и предлоге других правних аката из делокруга рада
Сектора; израђује и припрема акте и друга
документа из делокруга рада Сектора, за потребе Државног правобранилаштва; прикупља
податке и учествује у изради предлог одговора на жалбе, тужбе и друге поднесеке; прати
препоруке, директиве и друге прописе европског законодавства из делокруга рада Сектора и
учествује у њиховој имплементацији; учествује
у дефинисању пројектних задатака за израду пројеката које суфинансира Министарство;
учествује у дефинисању пројекатних задатака
који се финасирају из донација или фондова
међународних организација; обавља и друге
послове из делокруга рада Министарства по
налогу начелника Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит,
радно искуство у струци од најмање 5 година,
као и потребне компетенције за обављање
послова радног места.
Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1.

Национална служба
за запошљавање

3. Радно место за сарадњу са
представницима јединица локалних
самоуправа у области заштите од
буке, вибрација и нејонизујућих
зрачења
Одсек за подршку јединицама локалне
самоуправе, Одељење за сарадњу
са јединицама локалне самоуправе,
звање самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: Прати и анализира потребе
ЈЛС и градских општина у примени прописа
у области заштите од буке, вибрација и нејонизујућих зрачења; развија механизме за унапређење сарадње између Министарства и ЈЛС и
градских општина; припрема и контролише споровођење поступака јавних конкурса за доделу средстава ЈЛС и градским општинама; стара
се о квалитетној и благовременој реализацији
пројеката у области заштите од буке, вибрација
и нејонизујућих зрачења; врши контролу реализације пројеката које финансира, односно суфинансира Министарство из ове области; припрема информације и информативно-промотивне
материјале у функцији побољшања сарадње са
ЈЛС и градским општинама; израђује извештаје
и информације из делокруга Одељења; обавља
и друге послове из делокруга рада Министарства по налогу начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких
наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 5 година, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.
Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1.

4. Радно место за сарадњу са
представницима органа јединица
локалне самоуправе у области
заштите животне средине,
звање саветник
1 извршилац

Опис послова: Прати и анализира потребе
ЈЛС и градских општина у области заштите
животне средине; учествује у развоју механизама за унапређење сарадње између Министарства и ЈЛС и градских општина; учествује
у контроли споровођења поступака јавних
конкурса за доделу средстава ЈЛС и градским
општинама; припрема документацију за поступак праћења реализације пројеката у области
заштите животне средине; учествује у контроли
реализације пројеката које финансира односно
суфинансира Министарство из области заштите
вода од загађивања; припрема информације и
информативно-промотивне материјале у функцији побољшања сарадње са ЈЛС и градским
општинама; учествује у изради извештаја и
информација из делокруга Одељења; обавља и
друге послове из делокруга рада Министарства
по налогу начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама
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у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 3 године
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.
Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1.

5. Радно место за припрему и
издавање дозвола за управљање
отпадом
Одсек за издавање дозвола
за управљање отпадом,
Одељење за управљање отпадом,
Сектор за управљање отпадом
и отпадним водама,
звање самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове припреме и
издавања дозвола за сакупљање, транспорт,
третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада; припрема стручне основе за израду нацрта закона и других
прописа у области управљања отпадом и посебним токовима отпада; учествује у дефинисању
пројеката за управљање отпадом и посебним
токовима отпада и сарађује са међународним и
регионалним организацијама у овој области; прати прописе ЕУ из делокруга Одсека; учествује у
раду стручних комисија; развија одрживи систем сталне помоћи привредним субјектима при
спровођењу прописа из ове области и упутстава за оптималан начин поступања са посебним
токовима отпада; планира израду и учествује у
реализацији пројеката за унапређење подизања
административних, техничких и других капацитета запослених на републичком и локалном нивоу
за област издавања дозвола за управљање отпадом; координира и сарађује са другим органима државне управе, јединицама локалне самоуправе, научно-истраживачким институцијама,
медицинским установама и невладиним сектором; обавља и друге послове из делокруга рада
Министарства по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких,
техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, радно искуство у струци
од најмање 5 година, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.
Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1.

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

6. Радно место републички
инспектор за заштиту животне
средине у области заштите
земљишта, заштите од буке
и нејонизујућих зрачења

Одсек за земљиште, заштиту од буке
и нејонизујућих зрачења,
Одељење за поверене послове,
Сектор за надзор и превентивно
деловање у животној средини,
звање саветник
1 извршилац
Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор
и превентивно деловање у области управљања
депонијама отпада и контроле спровођења
пројеката санација и рекултивација несанитарних депонија комуналног отпада, заштиту
од буке у животној средини, заштите од нејонизујућих зрачења и других области заштите
животне средине; поступа по представкама и
извештава подносиоца о предузетим радњама
и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са
својим овлашћењима; води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту и
анализира извештаје о самопровери и самопроцени надзираних субјеката; прати примену прописа и стање из делокруга рада инспекције и
израђује анализе и извештаје; обавља и друге послове из делокруга рада Министарства по
налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких
или техничко-технолошких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни
испит, положен испит за инспектора, најмање 3
година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање послова радног
места.
Место рада: Нови Београд, Др Ивана Рибара 91.

7. Радно место републички
инспектор за заштиту животне
средине

Одсек за заштиту животне средине од
загађивања, Одељењe за индустрију,
Сектор за надзор и превентивно
деловање у животној средини,
звање саветник
2 извршиoца
Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор
и превентивно деловање у области заштите
ваздуха, процене утицаја на животну средину, заштите од буке у животној средини, управљања отпадом, контроле квалитета отпадних
вода и других области заштите животне средине; поступа по представкама и извештава
подносиоца о предузетим радњама и мерама
и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим
овлашћењима; води евиденције о извршеним
инспекцијским надзорима; пружа стручну и
саветодавну помоћ надзираном субјекту и анализира извештаје о самопровери и самопроцени
надзираних субјеката; прати примену прописа и
стање из делокруга рада инспекције и израђује
анализе и извештаје; обавља и друге посло-

ве из делокруга рада Министарства по налогу
шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких
или техничко-технолошких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни
испит, положен испит за инспектора, најмање 3
година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање послова радног
места.
Место рада: Нови Београд, Др Ивана Рибара 91.

8. Радно место републички
инспектор за заштиту животне
средине у области заштите природе

Одсек за природу, Одељењe за заштиту
биодиверзитета, Сектор за надзор
и превентивно деловање у животној
средини, звање саветник
1 извршилац
Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање у области заштите природе и других области заштите животне
средине; поступа по представкама и извештава
подносиоца о предузетим радњама и мерама
и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим
овлашћењима; води евиденције о извршеним
инспекцијским надзорима; пружа стручну и
саветодавну помоћ надзираном субјекту и анализира извештаје о самопровери и самопроцени
надзираних субјеката; прати примену прописа и
стање из делокруга рада инспекције и израђује
анализе и извештаје; обавља и друге послове из делокруга рада Министарства по налогу
шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне
области биолошке науке или из научне области
биотехничке науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен
испит за инспектора, најмање 3 година радног
искуства у струци, као и потребне компетенције
за обављање послова радног места.
Место рада: Нови Београд, Др Ивана Рибара 91.

9. Радно место републички
инспектор – координатор
за заштиту животне средине
у области управљања опасним
и осталим отпадом

Одсек за опасан и остали отпад,
Одељењe за отпад, амбалажу и
амбалажни отпад, Сектор за надзор
и превентивно деловање у животној
средини, звање самостални саветник
1 извршилац
Опис посла: Спроводи инспекцијски надзор и
превентивно деловање у области управљања
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и поступања са опасним и осталим отпадом,
утврђивања испуњености услова за доделу подстицајних средстава и других области заштите
животне средине; поступа по представкама и
извештава подносиоца о предузетим радњама
и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са
својим овлашћењима; води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту у
сложенијим стварима и анализира извештаје о
самопровери и самопроцени надзираних субјеката; учествује у изради предлога контролних
листа, плана инспекцијског надзора и годишњег
извештаја о раду; прати примену прописа и
стање из делокруга рада инспекције и израђује
анализе и извештаје; учествује у припреми
предлога иницијатива за измене и доношење
нових прописа; обавља и друге послове из
делокруга рада Министарства по налогу начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких
или техничко-технолошких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит,
положен испит за инспектора, најмање 5 година
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.
Место рада: Нови Београд, Др Ивана Рибара 91.

10. Радно место за правне послове

Одсек за људске ресурсе, Одељење
за правне кадровске и опште послове,
Секретаријат Министарства,
звање самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Припрема нацрте аката који
се односе на организацију и рад Министарства; пружа правну помоћ секторима Министарства у вези са применом прописа државне
управе; израђује предлоге интерних општих и
појединачних аката из делокруга Секретаријата; поступа по захтевима државног правобранилаштва у вези са судским поступцима из
области радног права и води евиденцију о свим
поступцима; израђује предлоге аката за Владу
за постављења и разрешења лица на функцијама у Министарству, и у органу управе у саставу
Министарства и органима за које је надлежно Министарство; припрема потребна акта у
поступку остваривања сарадње и на захтев
државних и других органа и правних и физичких лица; обавља и друге послове из делокруга
рада Министарства по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 5 година
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.
Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1.
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11. Радно место за подршку
пословима јавних набавки
Одељење за јавне набавке,
Секретаријат Министарства,
звање млађи саветник
1 извршилац

Опис послова: Учестује у поступку јавних
набавки и у поступаку набавки на које се закон
не примењује; учествује у припреми предлога
планова набавки министарства; израђује првостепена решења у поступцима по захтевима за
заштиту права; обавља послове који се односе
на доступност информација од јавног значаја
из области набавки; пружа стручну помоћ организационим јединицама у саставу министарства
везано за планирање и спровођење набавки;
припрема и објављује информације за потенцијалне понуђаче; обавља и друге послове из
делокруга рада Министарства по налогу начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне
области економске или 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 једну годину радног
искуства у струци или најмање 5 година радног
стажа у државним органима, положен државни
стручни испит, као и потребне компетенције за
обављање послова радног места.
Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1.
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима, доступна су
сва радна места и избор кандидата се врши на
основу провере компетенција.
Изборни поступак се спроводи из више
обавезних фаза, и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и
интервју са Конкурсном комисијом.
У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни
унапред одређено мерило за проверу одређене
компетенције у једној фази изборног поступка
може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.
Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне
компетенције.
Провера општих функционалних компетенција за сва извршилачка радна места:
• организација и рад државних органа Републике Србије – провераваће се путем теста (писмено),
• дигитална писменост – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару),
• пословна комуникација – провераваће се
путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције дигитална писменост
(поседовање знања и вештина у основама

коришћења рачунара, основама коришћења
интернета, обради текста и и табела, табеларне калкулације), ако кандидат поседује важећи
сертификат, потврду или други одговарајући
доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, на траженом нивоу и жели да
на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – дигитална писменост, неопходно је
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и
тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције,
ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.
suk.gov.rs.
Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили
мерила за проверу општих функционалних компетенција врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
За радно место под редним бројем 1:
1. Посебна функционална компетенција за
област рада финансијско-материјални послови
(Буџетски систем Републике Србије) – провераваће се писмено путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитички послови
(прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација) – провераваће се писмено путем симулације.
3. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место релевантни прописи и
акти из делокруга радног места (Правилник о
систему извршења буџета Републике Србије) –
провераваће се писмено путем симулације.
За радно место под редним бројем 2:
1. Посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитички послови
(прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација) – провераваће се писмено путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за
област рада управно-правни послови (општи
управни поступак) – провераваће се писмено
путем симулације.
3. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место прописи и акти из
надлежности и организације органа (Закон о
процени утицаја на животну средину) – провераваће се писмено путем симулације.
4. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место страни језик (енглески
језик, ниво Б2) – провераваће се писаним путем
(тест).
За радно место под редним бројем 3:
1. Посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитички послови
(прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког
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вредновања и анализирања доступних информација) – провераваће се писмено путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место прописи из надлежности
и организације органа (Закон о заштити животне средине) – провераваће се писмено путем
симулације.
3. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Уредба
о индикаторима буке, граничним вредностима,
методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној
средини) – провераваће се писмено путем симулације.
За радно место под редним бројем 4:
1. Посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитички послови
(прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација) – провераваће се писмено путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место прописи и акти из
надлежности и организације органа (Закон о
заштити животне средине) – провераваће се
писмено путем симулације.
3. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место релевантни прописи из
делокруга радног места (Уредба о утврђивању
Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може
захтевати процена утицаја на животну средину)
– провераваће се писмено путем симулације.
За радно место под редним бројем 5:
1. Посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитички послови
(прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација) – провераваће се писмено путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за
област рада управно-правни послови (општи
управни поступак) – провераваће се писмено
путем симулације.
3. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – прописи и акти из
надлежности и организације органа (Закон о
управљању отпадом) – провераваће се писмено путем симулације.
За радно место под редним бројем 6:
1. Посебна функционална компетенција за
област рада инспекцијски послови (општи
управни поступак и управни спорови, поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) – провераваће се писмено
путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитички послови
(прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација) – провераваће се писмено путем симулације.
3. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место прописи из надлежности органа (Закон о заштити од буке у животној средини) – провераваће се писмено путем
симулације.
4. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место прописи и акти из делоБесплатна публикација о запошљавању

круга радног места (Закон о инспекцијском надзору) – провераваће се писмено путем симулације.
За радно место под редним бројем 7:
1. Посебна функционална компетенција за
област рада инспекцијски послови (општи
управни поступак и управне спорове) – провераваће се писмено путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитички послови
(прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација) – провераваће се писмено путем симулације.
3. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место прописи из надлежности органа (Закон о заштити животне средине)
– провераваће се писмено путем симулације.
4. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место прописи и акти из делокруга радног места (Закон о инспекцијском надзору) – провераваће се писмено путем симулације.
За радно место под редним бројем 8:
1. Посебна функционална компетенција за
област рада инспекцијски послови (општи
управни поступак и управни спорови) – провераваће се писмено путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитички послови
(прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација) – провераваће се писмено путем симулације.
3. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место прописи из надлежности органа (Закон о заштити животне средине)
– провераваће се писмено путем симулације.
4. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место прописи и акти из делокруга радног места (Закон о инспекцијском надзору) – провераваће се писмено путем симулације.
За радно место под редним бројем 9:
1. Посебна функционална компетенција за
област рада инспекцијски послови (општи
управни поступак и управне спорове) – провераваће се писмено путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитички послови
(прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација) – провераваће се писмено путем симулације.
3. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место прописи из надлежности
органа (Закон о управљању отпадом) – провераваће се писмено путем симулације.
4. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место прописи и акти из делокруга радног места (Закон о инспекцијском надзору) – провераваће се писмено путем симулације.
За радно место под редним бројем 10:
1. Посебна функционална компетенција за
област рада послови управљања људским
ресурсима (радно-правни односи у државним
органима) – провераваће се писмено путем
симулације.

2. Посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитички послови
(прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација) – провераваће се писмено путем симулације.
3. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место релевантни прописи и
акти из делокруга радног места (Закон о платама државних службеника, Закон о државној
управи) – провераваће се писмено путем симулације.
За радно место под редним бројем 11:
1. Посебна функционална компетенција за
област рада послови јавних набавки (методологија за припрему конкурсне документације у
поступку јавних набавки) – провераваће се писмено путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитички послови
(прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација) – провераваће се писмено путем симулације.
3. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место релевантни прописи и
акти из делокруга радног места (Правилник о
форми плана јавних набавки и начину објављивања плана јавних набавки на Порталу јавних
набавки, Правилник о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености
услова) – провераваће се писмено путем симулације.
Напомена за раднo местo 2: Ако кандидат
поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању енглеског језика,
на траженом нивоу и жели да на основу њега
буде ослобођен тестирања компетенције знање
страног језика, неопходно је да уз пријавни
образац (уредно и у потпуности попуњен у делу
*Знање страних језика који су тражени конкурсом), достави и тражени доказ у оригиналу или
овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом
у достављени доказ не може потпуно да оцени
поседовање ове компетенције.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних
комптенција могу се наћи на сајту Министарства заштите животне средине, www.ekologija.
gov.rs.
Провера понашајних компетенција за сва
извршилачка радна места: 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 базираног на компетенцијама.
Интервју са Конкурсном комисијом за
сва извршилачка радна места: Процена
мотивације за рад на радном месту у органу и
прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са Конкурсном
комисијом (усмено).
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IV Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве на јавни конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом или предају
непосредно на писарници Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада 1,
11000 Београд са назнаком „За јавни конкурс”.
V Лице задужено за давање обавештења
о конкурсу: Марија Мијајловић, телефон:
011/285-6615, од 9.00 до 13.00 часова.
VI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је кандидат пунолетан; да кандидату раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа и да није осуђиван
на казну затвора од најмање шест месеци.
VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана и почиње да
тече наредног дана од дана објављивања у
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VIII Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима
и Министарства заштите животне средине или у
штампаној верзији на писарници Министарства
заштите животне средине, Београд, Омладинских бригада 1, Београд.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс,
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве
након што Конкурсна комисија састави списак
кандидата међу којима се спроводи изборни
поступак.
Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка
на начин који је у пријави назначио за доставу
обавештења.
IX Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених; оригинал или оверена
фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима
(кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном
испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија
доказа о радном искуству у струци (потврда,
решење и други акти којима из којих се види
на којим пословима, са којом стручном спремом
и у ком временском периоду је стечено искуство); оригинал или оверена фотокопија доказа
о положеном испиту за инспектора (за радна
места под редним бројем 6, 7, 8, 9).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и
извода из матичне књиге рођених подноси оригинал или оверену фотокопију решења о распоређивању или премештају на радно место у
органу у коме ради или решења да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени
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докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу
приложити и фотокопије докумената које су
оверене пре 1. марта 2017. године у основним
судовима, односно општинским управама.
Напомена: Законом о општем управном
поступку („Службени гласник РС”, број 18/16 и
95/18 – др. пропис) прописано је, између осталог, да су органи у обавези да по службеној
дужности, када је то непходно за одлучивање у
складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницима садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито
изјави да ће податке прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима / уверење о
положеном правосудном испиту. Потребно је да
кандидат у делу Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
X Рок за подношење доказа: Кандидати који
су успешно прошли претходне фазе изборног
поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана
од дана пријема обавештења, доставе наведене
доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на
основу достављених или прибављених доказа
не испуњавају услове за запослење, писмено се
обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу Министарства.
Кандидати који конкуришу на више радних места, која се разликују у погледу тражених доказа
о дужини радног искуства у струци (потврда,
решење и други акти из којих се види на којим
пословима, у ком периоду и са којом стручном
спремом је стечено радно искуство), дужни су
да их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, према услову о дужини радног искуства
у струци из радних места на која конкуришу.

XII Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се
спровести почев од 29. марта 2021. године, о
чему ће кандидати бити обавештени на начин
који су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција
и понашајних компетенција ће се обавити у
Служби за управљање кадровима, у Палати
Србија, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама
Министарства заштите животне средине, у
Палати Србија, Нови Београд, Булевар Михајла
Пупина 2 (источно крило).
Кандидати који успешно прођу једну фазу
изборног поступка обавештавају се о датуму,
месту и времену спровођења наредне фазе
изборног поступка на контакте (бројеве телефона или имејл-адресе), које наведу у својим
обрасцима пријаве.
Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће
одбачене. Јавни конкурс спроводи Конкурсна
комисија коју је именовала министарка заштите животне средине.
Овај конкурс објављује се на интернет презентацији Министарства заштите животне средине (www.ekologija.gov.rs) и на огласној табли
Министарства заштите животне средине, на
интернет презентацији Службе за управљање
кадровима: (www.suk.gov.rs), на порталу e-Управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
роду, односе се без дискриминације и на особе
женског пола.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ШУМАДИЈСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

XI Врста радног односа: За сва радна места
радни однос се заснива на неодређено време.

34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 7
тел. 034/336-246, 063/663-974

Кандидати који први пут заснивају радни однос
у државном органу, подлежу пробном раду
од шест месеци. Кандидати без положеног
државног стручног испита за рад у државним
органима примају се на рад под условом да
тај испит положе до окончања пробног рада.
Кандидати без положеног испита за инспектора примају се на рад под условом да тај испит
положе у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.

Шеф Одсека за опште послове

Чланом 9 Закона о државним службеницима,
прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима
доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.
Кандидати са положеним државним стручним
испитом немају предност у изборном поступку
у односу на кандидате без положеног државног
стручног испита. Кандидати са положеним
испитом за инспектора немају предност у
изборном поступку у односу на кандидате без
положеног испита за инспектора.

у звању саветник

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
и најмање 3 године радног искуства у струци,
положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Опис послова: руководи радом Одсека, прати прописе, пружа стручна упутства, планира,
координира и надзире рад државних службеника и намештеника у Одсеку; пружа стручну
и административно техничку помоћ начелнику
управног округа у извршењу послова заједничких свим окружним подручним јединицама
организованих при управном округу; организује
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стручну и административно-техничку подршку
Савету управног округа; припрема и израђује
предлог финансијског плана за израду Закона
о буџету, планира извршење финансијског плана и надзире усклађеност преузетих обавеза са
одобреним апропријацијама, стара се о економичном трошењу буџетских средстава и изради периодичних и годишњег извештаја о извршењу буџета; примењује мерила и критеријуме
за уједначено и објективно вредновање радне
успешности државних службеника, процењује
потребе за стручним усавршавањем и развојем
компетенција државних службеника и сачињава план развоја и усавршавања, помаже државним службеницима у развоју каријере, припрема кадровски план; припрема извештаје о раду
Стручне службе, израђује и ажурира Информатор о раду, поступа по захтевима за доступност информација од јавног значаја, стара се о
благовремености ажурирања интернет презентације управног округа и тачности објављених
информација; припрема и израђује план набавки, стара се о законитом спровођењу поступка
јавних набавки, прати припрему и спровођење
поступака јавних набавки; сарађује са окружним подручним јединицама органа државне
управе и са органима јединица локалне самоуправе на подручју Шумадијског управног округа; обавља и друге послове по налогу начелника управног округа.
Врста радног односа: радно место попуњава се
заснивањем радног односа на неодређено време.
Компетенције које се проверавају у изборном
поступку: Сагласно члану 9 Закона о државним
службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државном органу, 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 проверају 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.

веру општих функционалних компетенција могу
се наћи на сајту Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.
Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима
провере општих функционалних компетенција,
међу кандидатима који су испунили мерила за
проверу општих функционалних компетенција,
врши се провера посебних функционалних компетенција и то:
1. Посебна функционална компетенција за
област рада – послови управљања људским
ресурсима (радно-правни односи у државним
органима) – провераваће се писмено, путем
симулације.
2. Посебна функционална компетенција за
област рада – послова јавних набавки (методологија за припрему и израду плана јавних
набавки) – провераваће се писмено, путем
симулације.
3. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Уредба о начину рада Савета управног округа) – провераваће се писмено,
путем симулације.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних
компетенција могу се наћи на сајту Шумадијског
управног округа: www.sumadijski.okrug.gov.rs.
Провера понашајних компетенција за извршилачко радно место: Понашајне компетенције
(управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација
ка учењу и променама, изградња и одржавање
професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет и управљање људским ресурсима) – провераваће се путем психометријских
тестова, узорка понашања и путем интервјуа
базираном на компетенцијама.
Интервју са комисијом и вредновање кандидата
за извршилачко радно место: Процена мотивације за рад на радном месту у органу и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

Провера општих функционалних компетенција:
1. организација и рад државних органа РС –
провераваће се путем теста (писмено);
2. дигитална писменост – провераваће се
решавањем задатака (практичним радом на
рачунару);
3. пословна комуникација – провераваће се
путем симулације (писмено).

Адреса на коју се подноси попуњен Образац
пријаве на јавни конкурс: Пријаве на конкурс
шаљу се поштом или предају непосредно на
писарници Шумадијског управног округа, на
адресу: Шумадијски управни округ, 34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 7, са назнаком „За
јавни конкурс за попуњавање извршилачког
радног места”.

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост” (поседовање знања и вештина у
основама коришћења рачунара, основама
коришћења интернета, обради текста и табеларне калкулације), ако кандидат поседује
важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и жели да на основу
њега буде ослобођен тестирања компетенције „дигитална писменост”, неопходно је да
уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу *Рад на рачунару), достави
и тражени доказ у оригиналу или овереној
фотокопији.

Лице задужено за давање обавештења у
вези јавног конкурса: Надежда Радовић, тел.
034/336-246, 063/663-974, од 10.00 до 12.00
часова.

Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом
у достављени доказ не може потпуно да оцени
поседовање ове компетенције. Информације о
материјалима за припрему кандидата за проБесплатна публикација о запошљавању

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.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава на јавни
конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног
дана од дана објављивања јавног конкурса у
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. Пријава на јавни конкурс
врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на
интернет презентацији Службе за управљање
кадровима и Шумадијског управног округа или

у штампаној верзији на писарници Шумадијског управног округа, Саве Ковачевића 7, 34000
Крагујевац. Приликом предаје пријаве на јавни
конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном
поступку. Шифра пријаве уноси се у образац
пријаве након што комисија састави списак
кандидата међу којима се спроводи изборни
поступак. Подносиоци пријаве обавештавају
се о додељеној шифри у року од три дана од
дана пријема пријаве, достављањем наведеног
податка на начин који је у пријави назначен за
доставу обавештења.
Докази које прилажу кандидати који су успешно
прошли фазе изборног поступка пре интервјуа
са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења
о држављанству; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима (кандидати са положеним
правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о
положеном правосудном испиту); оригинал или
оверена фотокопија доказа о радном искуству у
струци (потврда, решење и други акти којима се
доказује на којим пословима, са којом стручном
спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство). Државни службеник који се
пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о
држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси оригинал или оверену фотокопију
решења о распоређивању или премештају на
радно место у органу у коме ради или решење
да је државни службеник нераспоређен. Сви
докази прилажу се у оригиналу или фотокопији
која је оверена код јавног бележника (изузетно
у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу
бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно у општинским управама као
поверени посао). Као доказ могу се приложити
фотокопије докумената које су оверене пре 1.
марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
Напомена: Законом о општем управном поступку, прописано је између осталог, да је орган
дужан да по службеној дужности, у складу
са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се
води службена евиденција, да их прибавља и
обрађује (члан 9 став 3); да у поступку који
се покреће по захтеву странке орган може да
врши увид, прибавља и обрађује личне податке
о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање,
осим ако странка изричито изјави да ће те
податке прибавити сама (члан 103 ст. 3).
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење о
положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту. Потребно је да учесник
конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови
подаци из службених евиденција.
Рок за подношење доказа: Кандидати који су
успешно прошли претходне фазе изборног
поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 (пет) радних
дана од дана пријема обавештења доставе
наведене доказе који се прилажу у конкурсном
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поступку. Кандидати који не доставе доказе који
се прилажу у конкурсном поступку, односно који
на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег
изборног поступка. Докази се достављају на
наведену адресу Шумадијског управног округа.
Датум и место провере компетенција кандидата
у изборном поступку: Са кандидатима чије су
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве,
потпуне и који испуњавају услове предвиђене
огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс,
изборни поступак ће се спровести почев од 05.
априла 2021. године, о чему ће кандидати бити
обавештени на контакте (бројеве телефона или
мејл адресе), које су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција и
понашајних компетенција, обавиће се у просторијама Службе за управљање кадровима,
у Палати Србија, Булевар Михајла Пупина 2,
Нови Београд. Завршни разговор са Конкурсном
комисијом ће се обавити у седишту Шумадијског управног округа у Крагујевцу, Саве Ковачевића 7. Кандидати који успешно прођу једну
фазу изборног поступка, биће обавештени о
датуму, месту и времену спровођења наредне
фазе изборног поступка, на контакте (бројеве
телефона или мејл-адресе) које наведу у својим
пријавама. Напомене: Као државни службеник на извршилачком радном месту може да
се запосли и лице које нема положен државни
стручни испит, али је дужно да га положи у прописаном року. Положен државни стручни испит
није услов, нити предност за заснивање радног
односа. Пробни рад је обавезан за све који први
пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на неодређено
време траје шест месеци. Државни службеник
на пробном раду који је засновао радни однос
на неодређено време и државни службеник
који је засновао радни однос на неодређено
време, а који нема положен државни стручни
испит, полаже државни стручни испит у року од
шест месеци од дана заснивања радног односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни
конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је
именовао начелник Шумадијског управног округа. Овај конкурс се објављује на огласној табли
и интернет презентацији Шумадијског управног
округа (www.sumadijski.okrug.gov.rs), на интернет презентацији Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs), на порталу е-Управе,
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.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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К РА Љ Е В О
ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
КРАЉЕВО
36000 Краљево, Цара Лазара 38
e-mail: dpbselena@gmail.com

Правобранилачки приправник
на период од 2 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен
правни факултет, стечено звање дипломирани правник; испуњени општи услови за рад
у државним органима из чл. 45 ст. 1 Закона
о државним службеницима. Пожељно је да
кандидат познаје рад на рачунару и поседује
возачку дозволу Б категорије. Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”, и то у виду
кратке биографије коју треба послати на мејл
адресу: dpbselena@gmail.com, са назнаком
„Пријава на конкурс за приправника дипломираног правника”. У биографији је неопходно
навести контакт податке (мејл-адресу и број
телефона). Након истека рока за пријаву, кандидати који испуњавају услове и уђу у ужи
избор биће позвани на разговор у канцеларије одељења, а остали ће путем мејла бити
обавештени да нису испунили услове. Уколико кандидат буде примљен на стаж потребно је да приложи следеће доказе: оригинале
или оверене копије извода из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ
о завршеном правном факултету (диплома
или уверење уколико диплома није уручена),
потврда из НСЗ да је кандидат незапослено
лице.

КРУШЕВАЦ

поседује (руковођење, страни језик, комуникација и сл.). Докази које кандидати прилажу
уз пријаву на јавни конкурс: извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству
Републике Србије; диплома о стеченој стручној
спреми; уверење да није правоснажно осуђиван
на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци; уверење, којим доказује да му раније
радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе није престао због теже повреде дужности из радног односа, издато од стране органа
у коме је био запослен – за кандидате који су
били запослени у наведеним органима, потврда
о радном искуству, потврда о положеном испиту страног језика, оверена копија уверења о
положеном државном испиту, фотокопија личне
карте, предлог програма рада и развоја туризма
општине Александровцу у наредне 4 године.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису
именовани јавни бележници, приложени докази
могу бити оверени у основим судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама,
као поверен посао). Пријаве на јавни конкурс
подносе се Управном одбору ТО Александровац, на горенаведену адресу, лично или путем
препоручене пошиљке, са назнаком „За јавни
конкурс”. Напомене: неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве
и пријаве уз које нису приложени сви тражени
докази у оригиналу или овереној фотокопији,
биће одбачене.

ПРОКУПЉЕ
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ
ПОСЛОВА
На основу члана 135 Закона о полицији
(„Службени гласник РС”, бр. 6/2016, 24/2018 и
87/2018) и члана 2, а у вези са чл. 6 и 7 Уредбе
о спровођењу јавног конкурса за попуњавање
радних места полицијских службеника у Министарству унутрашњих послова („Службени гласник РС”, бр. 18/2019), Сектор за људске ресурсе
оглашава

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
АЛЕКСАНДРОВАЦ
37230 Александровац
Трг ослобођења 16
тел. 037/3554-404

Директор

на период од 4 године

ЈАВНИ КОНКУРС

УСЛОВИ: Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005.
године или специјалистичким студијама на
факултету, радно искуство од четири године,
од чега најмање две године на руководећим
пословима, активно знање страног језика који
је обухваћен наставним планом и програмом
министарства надлежног за послове просвете.
Рок за подношење пријаве на јавни конкурс:
10 дана. Рок почиње да тече наредног дана
од дана оглашавања обавештења о јавном
конкурсу у публикацији „Послови”. Садржина
пријаве на јавни конкурс: име и презиме кандидата; датум и место рођења; адреса становања; контакт телефон; краћа биографија;
подаци о образовању; о врсти и дужини радног
искуства са кратким описом послова на којима
је кандидат радио; подаци о стручном усавршавању и посебним вештинама потребним за
обављање послова радног места уколико их

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ
СЛУЖБЕНИКА
Орган у коме се попуњава радно место:
Министарство унутрашњих послова, Сектор за
људске ресурсе.
Место рада: Полицијска управа у Прокупљу,
Таткова 4, 18400 Прокупље.
Радно место које се попуњава:

Главни службеник за координацију
послова људских ресурса
у линијама рада I
Група за људске ресурсе
Полицијске управе у Прокупљу,
Сектор за људске ресурсе
1 извршилац
утврђено под редним бројем 08.29.2
у акту о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у
Министарству унутрашњих послова

Врста радног односа: радни однос на
неодређено време или на одређено време у
својству приправника.

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

Администрација и управа

Опис послова:
• пружа стручну подршку руководиоцу организационе јединице при исказивању кадровских
потреба и учествује у изради нацрта истог;
• учествује у спровођењу програма оријентације новозапослених;
• даје смернице и упутства у вези оцењивања
запослених, указује на евентуалне неправилности и сачињава извештаје за потребе анализе
циклуса оцењивања;
• учествује у раду Конкурсне комисије и обавља
стручно-техничке послове за Комисију;
• учествује у спровођењу интерног и јавног
конкурса;
• утврђује испуњеност услова за остваривање
права из радних односа и израђује нацрте
управних акатапо свим основима из радног
односа;
• припрема документацију и израђује нацрте
поднесака у поступцима пред Управним судом;
• припрема документацију и изјашњења у
поступцима пред Жалбеном комисијом Владе;
• обавља стручне послове који се односе на
утврђивање дисциплинске одговорности запослених у ПУ;
• израђује нацрте уговора о делу и уговора о
привременим и повременим пословима;
• прати прописе, судске праксе и правна мишљења, а ради усклађивања аката из делокруга
рада са истим;
• даје предлоге за организационо и нормативно
унапређење из делокруга рада;
• усваја принципе, нове методе и технике и
примењује искуства најбољих примера из праксе у области рада;
• припрема податке неопходне за израду нацрта и предлога прописа и општих аката из делокруга рада;
• спроводи и прати примену законских и подзаконских прописа, интерних обавезујућих аката
и стратешких докумената из делокруга рада;
• непосредно учествује у унапређењу стручне
оспособљености запослених за успешан и квалитетан рад у условима примене савремених
средстава и метода;
• припрема и израђује евиденције, анализе,
извештаје и информације у складу са захтевима посла и степеном образовања;
• одлаже, чува и архивира документацију у
складу са прописима;
• обавља и друге унутрашње послове који су у
непосредној вези са полицијским пословима, а
који му се ставе у задатак по налогу надређеногруководиоца
Услови за рад на радном месту: стечено
високо образовање по Закону о универзитету у
трајању од најмање четири године или високо
образовање стечено на студијама I степена –
основне академске студије или специјалистичке
струковне студије, у обиму 240 ЕСПБ, из научних области у оквиру образовно-научних поља:
друштвено-хуманистичке науке, техничко-технолошке науке, интердисциплинарне, мултидисциплинарне и трансдисциплинарне (ИМТ) и
двопредметне студије.
Кандидати од стечених 240 ЕСПБ бодова морају
имати најмање 180 ЕСПБ бодова из научних
области у оквиру наведених образовно-научних поља.
Кандидати морају да испуњавају опште услове за рад у државним органима предвиђене
законом, посебне услове прописане Законом
о полицији (члан 137 и 138) и Правилником
о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Министарству унутрашњих
послова.
Бесплатна публикација о запошљавању

У изборном поступку проверавају се:
– формално-правни услови – увидом у податке из
пријаве и на основу расположиве документације;
– техничке компетенције (знања и вештине) –
писаним тестом знања који садржи питање у
виду решавања конкретног програма, задатка
и ситуације (студија случаја);
– психолошки захтеви и базичне компетенције
– стандардизованим психолошким тестовима и
психолошким интервјуом;
– здравствена способност – обављањем лекарског
прегледа у референтној здравственој установи;
– интервју – полуструктурисаним интервјуом.
Знања, вештине и стручна оспособљеност,
потребне за рад на радном месту, а које се проверавају и оцењују у изборном поступку су:
– познавање Закона о полицији у области
људских ресурса, Закона о општем управном
поступку и Закона о државним службеницима.
– знање из области рада на радном месту, у
складу са описом посла радног места.
Датум оглашавања: 03.03.2021. године.
Овај оглас објављује се на интранет и интернет страници Министарства унутрашњих послова, огласној табли Сектора за људске ресурсе,
огласној табли Полицијске управе у Прокупљу,
у дневном листу ,,Политика” и на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Рок за подношење пријаве на јавни конкурс: десет дана од дана објављивања конкурса
у дневном листу „Политика” и почиње да тече
наредног дана од дана када је конкурс објављен.
Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе, Група за људске ресурсе Полицијске управе у Прокупљу, Таткова 4,
18400 Прокупље (писарница Полицијске управе
у Прокупљу или путем поште), са назнаком: „За
јавни конкурс за радно место Главни службеник за координацију послова људских ресурса
у линијама рада I у Групи за људске ресурсе
Полицијске управе у Прокупљу р.бр. 08.29.2”.
Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу: Биљана Ђурић, 027/352-158, локал
52-158, у периоду од 13.00 до 15.00 часова, сваког радног дана.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
– образац пријаве на конкурс – дат је уз овај
оглас, чини његов саставни део и исти је неопходно попунити и својеручно потписати;
– кратка биографија;
– оверена фотокопија дипломе о стеченом
образовању у складу са прописаним условом у
погледу образовања;
– оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених Републике Србије;
– оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству Републике Србије (са датумом
издавања не стријим од шест месеци);
– оригинал уверења основног и вишег суда да
се против кандидата не води кривични поступак (са датумом издавања не старијим од шест
месеци);
– очитана лична карта са чипом или оверена
фотокопија личне карте која није чипована;
– оверена фотокопија радне књижице или
извода из електронске базе података Централног регистра Фонда за пензијско-инвалидско
осигурање;
– оверене фотокопије исправа којима се
доказују подаци о радном искуству (потврде,
решења и други акти из којих се види на којим

пословима, са којом стручном спремом и у ком
периоду је стечено радно искуство), уколико
кандидат исто поседује;
– оверене фотокопије исправа којима се
доказују подаци о стручном оспособљавању,
усавршавању и посебним областима знања
(уколико кандидат исто поседује);
– оверена фотокопија уверења о положеном
стручном испиту (уколико кандидат исто поседује);
– доказ да кандидат има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије – најмање годину дана непрекидно пре дана подношења пријаве на јавни конкурс;
– изјава у којој се кандидат опредељује да ли
ће сам прибавити податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција или ће то
орган учинити уместо њега.
Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је
неопходно попунити и својеручно потписати.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управа
као поверени посао). Као доказ се могу приложити фотокопије докумената које су оверене
пре 01.03.2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.
Датум отпочињања изборног поступка:
19.03.2021. године. Овим се сматра да су сви
кандидати који су ушли у изборни поступак
уредно обавештени о отпочињању истог.
НАПОМЕНА: Документи о чињеницама о којима
се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
Републике Србије, уверење основног и вишег
суда да се против кандидата не води кривични
поступак и доказ да кандидат има пријављено
пребивалиште на територији Републике Србије
– најмање годину дана непрекидно пре дана
подношења пријаве на јавни конкурс.
Одредбом чл. 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број
18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење),
прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке, орган
може да врши увид, прибавља и обрађује личне
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да
ће податке прибавити сама. Ако странка у року
не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка
ће се сматрати неуредним (члан 103 став 3).
Потребно је да учесник конкурса достави изјаву
којом се опредељује за једну од две могућности: да Министарство прибави податке о
којима се води службена евиденција или да ће
то кандидат учини сам.
Препорука је да учесник конкурса сам достави сву неопходну документцију у циљу бржег и
ефикаснијег спровођења конкурса.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
и непотпуне пријаве, биће одбачене решењем.
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.
10.03.2021. | Број 924 |

57

Трговина и услуге

Трговина и услуге
„КОПАОНИК” АД

11000 Београд, Змај Јовина 3
e-mail: pravna.sluzba@adkopaonik.co.rs

„CONTINENTAL OIL”
NOVI SAD

„БК АЛЕКСАНДАР КОНСАЛТИНГ” ДОО
24000 Суботица, Јована Микића 18
e-mail: tamara.novkov@autokucaalfa.com

21000 Нови Сад
Јанка Чмелика 61
тел. 069/715-566
e-mail: continentalolio@gmail.com

Контролор на линији техничког
прегледа

Хигијеничар

Књиговођа – контиста
на одређено време

на одређено време 2 месеца
10 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1, VI или IV степен стручне спреме економске струке, основна информатичка обука. Заинтересовани кандидати треба да
пошаљу пријаву на наведену имејл-адресу до
31.03.2021. године.

УСЛОВИ: I, II, III или IV степен стручне спреме у било ком занимању. Јављање кандидата на горенаведени контакт телефон: Рок за
пријављивање је 03.04.2021. године.

„INDUCO” DOO
11070 Нови Београд, Гандијева 17

Маркетинг асистент
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било којем
занимању, познавање рада на рачунару, знање
енглеског језика (средњи ниво), добро познавање дигиталног маркетинга, програма за обраду слика, рада на друштвеним мрежама и на
Гугл платформи.

Канцеларијски службеник

на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било којем
занимању, радно искуство 6 месеци, познавање
канцеларијског пословања, израда фактура,
отпремница, припрема документације за књиговодство.

Теренски комерцијалиста

на одређено време до 9 месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било којем
занимању, познавање рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије.
ОСТАЛО: Пријаве слати на e-mail: posao@
induco.rs, у року од 30 дана од дана објављивања огласа.

„SQUARE SHOPP” DOO
Београд, Деспота Стефана 83

Продавац беле технике у
малопродајном објекту
УСЛОВИ: одговорна, комуникативна особа, са
искуством у малопродаји. Посебан услов: кандидат треба да је најмање 6 месеци пријављен
на евиденцији Националне службе за запошљавање. Рок за пријем пријава је 14 дана од дана
објављивања огласа. Пријаве слати на имејл:
entrshop@gmail.com.

ФРИЗЕРСКО-КОЗМЕТИЧКИ
СТУДИО
„SELFIE TIME”
18000 Ниш, Војводе Вука 8а
тел. 064/898-2260

Женски фризер
2 извршиоца

УСЛОВИ: женски фризер, радно искуство: 3
месеца. Заинтересовани кандидати јављају
се на контакт телефон: 064/898-2260. Рок за
пријаву: 02.04.2021. године.
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УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме саобраћајног смера, основно знање рада на рачунару, возачка дозвола А и Б категорије, радно
искуство најмање годину дана. Заинтересовани кандидати своје биографије могу слати
на горе наведену адресу. Оглас је отворен до
18.03.2021. године.

„СПАСКО” ДОО
24000 Суботица, Саве Ковачевића 19
тел. 065/254 8851

PETROLAND
тел. 060/8302-207
e-mail: posao@petroland.rs

Конобар – шанкер
на одређено време

Организатор рада
угоститељских објеката
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у занимању продавац, туристички и угоститељски
техничар или економски техничар, енглески
језик – средњи ниво, возачка дозвола Б категорије и основна информатичка обука (Windows,
Word, Excel, Exporer, Outlook). Пријаве слати на
e-mail: posao@petroland.rs. Рок за пријаву је
04.05.2021. године.

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме било
ког образовног профила. Заинтересовани кандидати могу се јављати на горе наведени контакт телефон. Оглас отворен до 31.03.2021.
године.

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕМЕНО
ЗАПОШЉАВАЊЕ
„SEQUESTER EMPLOYMENT” ДОО
Београд
Београд, Ђушина 9

ПР АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТНО
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
„ГАРДИАН” ПАНЧЕВО

Агенција за привремено запошљавање
„Sequester Employment” ДОО Београд, обратила
се у улози послодaвца који ће након запошљавања лица иста упутити на рад свом клијенту
„Телеком Србија” АД Београд

26000 Панчево
Милоша Обреновића 12
тел. 064/899-2633
e-mail: office@gardian.co.rs

Монтер

Службеник обезбеђења
са лиценцом
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме;
енглески језик – почетни ниво, лиценца за
вршење основних послова службеника обезбеђења – без оружја; лиценца за вршење
основних послова службеника обезбеђења
– са оружјем; основна информатичка обука
(Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook). Услови
рада: рад у сменама, ноћни рад. Трајање конкурса до 04.04.2021. године. Контакт са послодавцем, директно упућивање кандидата према
договореним терминима за разговор: Панчево,
Милоша Обреновића 12 лок. 44. Слање пријаве
за посао мејлом. Јављање кандидата на контакт телефон: 064/8992-633. Особа за контакт:
Јован Шарац.

на одређено време 6 месеци
место рада: Београд – 60 извршилаца,
Нови Сад – 30 извршилаца
(90 извршилаца)
Опис посла: монтер телекомуникационих мрежа
УСЛОВИ: III или IV ниво квалификације у
области телекомуникација; без обзира на радно искуство; возачка дозвола Б категорије.
Теренски рад, рад у сменама, радно место са
повећаним ризиком, рад ван просторија послодавца. Трајање конкурса: до 31.03.2021. године. Лице за контакт: Мирјана Вуковић, телефон: 064/623-2762, е-mail: mirjanav@telekom.rs.
Заинтересовани кандидати могу своје пријаве
да доставе путем имејла или да се јаве на наведени број телефона.

„БАНЕ” ДОО
24000 Суботица
Батинска 34
e-mail: branko.vaci@banesu.rs
тел. 065/508-9300

Трговац
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме
било ког образовног профила, познавање рада
на рачунару, пожељно знање мађарског језика, продни рад 1 месец. Заинтересовани кандидати своје биографије могу слати на горе
наведену имејл-адресу или се интересовати
на контакт телефон. Оглас отворен до 30.03.
2021. године.

Посао се не чека, посао се тражи
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Медицина

Медицина
ДОМ ЗДРАВЉА ЋИЋЕВАЦ
37210 Ћићевац, Светог Саве 19а
тел. 037/811-343

Доктор медицине – изабрани лекар

у Одељењу за здравствену заштиту
одраслих становника,
Службе за здравствену заштиту
одраслих становника са хитном
медицинском помоћи, кућним лечењем
и стоматолошком делатношћу,
на одређено време
УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним
академским студијама, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10.09.2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.05.2005. године;
стручни испит, лиценца, најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву као доказе подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету; оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту;
потврду – препоруку о радном искуству након
положеног стручног испита на пословима
здравствене струке; оверену фотокопију дозволе за рад – лиценце издате од надлежене
коморе (ако је кандидат из радном односа)
или решење о упису у комору (ако кандидат
није у радном односу); кратку биографију.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. 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 правне и економско-финансијске послове Дома здравља Ћићевац. Приликом заснивања радног односа кандидати су
дужни да доставе лекарско уверење као доказ о
здравственој способности за послове за које се
примају. Неблаговремене и непотпуне пријаве
које нису у складу са условима овог огласа неће
се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Медицинска сестра – техничар
у амбуланти

УСЛОВИ: средња медицинска школа, општи
смер, уверење о положеном стручном испиту,
лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у
звању медицинске сестре – техничара, пробни
рад 6 месеци.

Техничар инвестиционог и техничког
одржавања и одржавања уређаја
и опреме
пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: средње образовање, возачка дозвола
Б категорије.

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

Техничар инвестиционог и техничког
одржавања и одржавања уређаја
и опреме – електричар
на одређено време
до 3 месеца

УСЛОВИ: средње образовање, смер за електричара, возачка дозвола Б категорије.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/50-5273

УСЛОВИ: средње образовање, возачка дозвола
Б категорије.

Оглас објављен 27.01.2021. године, у публикацији „Послови” (број 917, страна 8), поништава
се у целости за радно место: лекар специјалиста анестезиологије са реаниматологијом, за
потребе Службе за анестезију и реанимацију,
на одређено време од 24 месеца, пробни рад
3 месеца.

Спремач – спремачица

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ

Возач возила Б категорије
пробни рад 6 месеци

просторија у којима се пружају
здравствене услуге, пробни рад
6 месеци
УСЛОВИ: основна школа.
ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом,
адресом, контакт телефоном и неовереним
фотокопијама докумената којима се доказује
испуњеност услова конкурса предају се преко
писарнице Дома здравља (III спрат, соба бр.
3) на наведеној адреси, са назнаком за који
конкурс се подноси пријава. Пријавом на оглас
кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге
сврхе. Одлука о избору ће бити објављена на
огласној табли Дома здравља поред писарнице,
а изабрани кандидат ће бити лично обавештен
телефонским путем.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА
Гроцка
Српско-грчког пријатељства 17

Економски техничар
у Заједничкој служби
ДЗ Гроцка

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених законом, кандидати
треба да испуњавају и следеће посебне услове: завршена средња економска школу (звање
економски техничар са IV степеном стручне
спреме); познавање рада на рачунару; најмање годину дана радног искуства на пословима који захтевају звање економског техничара из области здравства. Кандидат уз пријаву
подноси следећу документацију: фотокопију
дипломе о економској школи; потврду о траженом радном искуству на пословима који захтевају звање економског техничара у здравственој делатности; фотокопију личне карте; кратку
биографију, са навођењем степена познавања
рада на рачунару и са тачном адресом и контакт телефоном кандидата. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови”. Пријаве се подносе на адресу: Српско-грчког пријатељства 17 Гроцка или непосредно у канцеларији писарнице Правно-кадровске службе Дома здравља. Пријаве поднете
мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање. Како достављену документацију подносилаца молби на
објављене конкурсе не враћамо кандидатима,
иста не мора бити оверена. Одлука о избору
кандидата на расписани конкурс биће објављена на огласној табли ДЗ Гроцка, а информације
се могу добити у Правно-кадровској служби ДЗ
Гроцка. Оглас је објављен и на веб-сајту Министарства здравља РС, као и на веб-сајту Дома
здравља Гроцка.

12000 Пожаревац
Братства јединства 135

Радник обезбеђења без оружја
(чувар)
на одређено време
од три месеца

Опис послова: чувар под посебним условима
рада; контролише улазак и излазак лица и евидентира посете, обезбеђује објекат, запослене и друга лица; спроводи стални надзор над
објектом; врши преглед лица, пртљага, опреме и возила у објекту; прегледа пртљаг и друге
ствари које посетиоци имају са собом; контролише и надзире рад техничких система обезбеђења.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
законом и завршено средње образовање – одговарајуће струке и лиценца за вршење основних
послова службеника обезбеђења без оружја.
Уз пријаву треба доставити: 1. кратку биографију са адресом и контакт телефоном, 2. оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем
образовању одговарајуће струке 3. извод из
МК рођених, оригинал; 4. оверену фотокопију
уверења о обучености из заштите од пожара
које издаје Министарство унутрашњих послова; 5. оверену фотокопију лиценце за послове
службеника обезбеђења без оружја коју издаје
Министарство унутрашњих послова. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за
обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови” код Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве се
неће разматрати. Пријаву са документацијом
доставити на горенаведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац
Братства јединства 135

Возач санитетског возила
на одређено време
од три месеца

Опис послова: врши хитан санитетски превоз
пацијената; врши санитетски превоз пацијената
који није хитан али је оправдан и медицински
неопходан; помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената; одржава, прати и води евиденцију о исправности возила и
опреме у возилу; у зависности од сложености
и специфичности радног места, сложености и
специфичности послова, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентом и
услова рада препознају се горе наведена радна
места.
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УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
законом и завршено средње образовање одговарајуће струке и радно искуство на пословима возача у трајању од најмање две године.
Уз пријаву, у којој је потребно навести за које
радно место се пријављујете треба доставити: 1. кратку биографију са адресом и контакт
телефоном; 2. оверену фотокопију дипломе о
завршеном средњем образовању одговарајуће
струке; 3. извод из МК рођених, оригинал;
4. потврду претходног послодавца о радном
искуству возача; 5. важећа возачка дозвола
Б категорије. Додатни услов: приоритет имају
возачи који имају важећу возачку дозволу Ц
категорије. Пријавом на оглас кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности
у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” код Националне
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаву
са документацијом доставити на горенаведену
адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/222-21-00

Виша медицинска сестра
– техничар у амбуланти

на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: виша медицинска школа или висока здравствена школа струковних студија,
положен стручни испит, лиценца, најмање 6
месеци радног искуства у звању више односно струковне медицинске сестре. Пријаве са
кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и неовереним фотокопијама докумената
којима се доказује испуњеност услова конкурса предају се преко писарнице Дома здравља
(III спрат, соба бр. 3) на наведеној адреси, са
назнаком за који конкурс се подноси пријава.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху
избора за пријем у радни однос. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Дома
здравља поред писарнице, а изабрани кандидат
ће бити лично обавештен телефонским путем.

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И
МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ
Београд, Требевићка 16

Санитарно-еколошки инжењер
– координатор и контролор
извођења ДДД услуга
Опис посла: 1. координира радом Одељења, 2.
спроводи мере за спречавање ширења заразних болести; 3. спроводи мере дезинфекције,
дезинсекције и дератизације, 4. контрола квалитета услуга анализом документације, на основу контаката са корисницима услуга и непосредно на терену, 5. учествује у непосредном
извођењу ДДД услуга, 6. учествује у пословима
мониторинга штетних организама и сузбијања
штетних организама.
УСЛОВИ: високо образовање: на струковим
студијама првог степена (основне струковне
студије) по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање
две године, по пропису који је уређивао висо-
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ко образовање до 10. септембра 2005. године;
положен курс за рад са биоцидима и курс за
рад са отровним гасовима (фумигација); најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Виши санитарни техничар /
санитарно-еколошки инжењер
2 извршиоца

Опис посла: 1. спроводи мере за спречавање
ширења заразних болести; 2. спроводи мере
дезинфекције, дезинсекције и дератизације; 3.
сложени послови дезинфекције, дезинсекције и
дератизације у здравственим и другим установама, у програмима јавног здравља, животној
средини, 4. учествује у пословима мониторинга
ДДД послова и сузбијања штетних организама
у програмским активностима, 5. ДДД послови у заштити биља и ветерини и привреди и
ванпривреди, 6. ДДД послови у карантинским
условима по епидемиолошким индикацијама, 7.
фумигација силоса, бродова, магацина, руковање комором за стерилизацију етиленоксидом
и др, 8. обавља послове припреме препарата,
справљање радних смеша, паковање, размеравање и достављање препарата за обављање
ДДД послова извршиоцима на терену.
УСЛОВИ: високо образовање: на струковим
студијама првог степена (основне струковне
студије) по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање
две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању; положен курс за рад са биоцидима
и курс за рад са отровним гасовима (фумигација); дозвола за управљање моторним возилом Б категорије.

Медицинска сестра – техничар
у јавном здрављу

Опис посла: 1. спроводи мере за спречавање
ширења заразних болести; 2. спроводи мере
дезинфекције, дезинсекције и дератизације; 3.
сложени послови дезинфекције, дезинсекције и
дератизације у здравственим и другим установама, у програмима јавног здравља, животној
средини, 4. учествује у пословима мониторинга
ДДД послова и сузбијања штетних организама
у програмским активностима, 5. ДДД послови у заштити биља и ветерини и привреди и
ванпривреди, 6. ДДД послови у карантинским
условима по епидемиолошким индикацијама, 7.
фумигација силоса, бродова, магацина, руковање комором за стерилизацију етиленоксидом
и др, 8. обавља послове припреме препарата,
справљање радних смеша, паковање, размеравање и достављање препарата за обављање
ДДД послова извршиоцима на терену.
УСЛОВИ: средње образовање у трајању од
четири године, медицинске струке; положен
курс за рад са биоцидима и курс за рад са
отровним гасовима (фумигација); дозвола за
управљање моторним возилом Б категорије.

Медицинска сестра – техничар
у јавном здрављу

Опис посла: 1. спроводи мере за спречавање
ширења заразних болести; 2. спроводи мере
дезинфекције, дезинсекције и дератизације; 3.
сложени послови дезинфекције, дезинсекције и
дератизације у здравственим и другим установама, у програмима јавног здравља, животној
средини, 4. учествује у пословима мониторинга

ДДД послова и сузбијања штетних организама
у програмским активностима, 5. ДДД послови у заштити биља и ветерини и привреди и
ванпривреди, 6. ДДД послови у карантинским
условима по епидемиолошким индикацијама, 7.
фумигација силоса, бродова, магацина, руковање комором за стерилизацију етиленоксидом
и др, 8. обавља послове припреме препарата,
справљање радних смеша, паковање, размеравање препарата за обављање ДДД послова.
УСЛОВИ: средње образовање у трајању од
четири године, медицинске струке; положен
курс за рад са биоцидима и курс за рад са
отровним гасовима (фумигација).

Референт за санитарну контролу
/ заштиту животне средине
– оперативни техничар
7 извршилаца

Опис посла: 1. прати хигијенско, санитарно и
техничко стање објеката, опреме и инвентара,
2. оперативно-технички послови дезинфекције,
дезинсекције и дератизације у заштити животне
средине, заштити биља, ветерини, у комуналној
хигијени, у привреди и ванпривреди, 3. послови систематске дератизације, сузбијање комараца и сузбијање крпеља, 4. учествује у пословима мониторинга ДДД послова и сузбијања
штетних организама у програмским активностима, 5. обавља послове припреме препарата,
справљање радних смеша, паковање, размеравање и достављање препарата за обављање
ДДД послова извршиоцима на терену.
УСЛОВИ: средње образовање у трајању од
четири године; положен курс за рад са биоцидима и курс за рад са отровним гасовима
(фумигација); дозвола за управљање моторним
возилом Б категорије.

Референт за санитарну контролу
/ заштиту животне средине –
помоћни радник за ДДД послове
3 извршиоца

Опис посла: 1. обавља физичке послове: истовар и утовар, пренос и транспорт робе, материјала и опреме и др., 2. помоћни послови у
дезинфекцији, дезинсекцији и дератизацији
у заштити животне средине, заштити биља,
ветерини, у комуналној хигијени, у привреди
и ванпривреди, 3. послови систематске дератизације, сузбијање комараца и сузбијање
крпеља, 4. учествује у пословима мониторинга
ДДД послова и сузбијања штетних организама
у програмским активностима, 5. обавља послове припреме препарата, справљање радних
смеша, паковање, размеравање и достављање
препарата за обављање ДДД послова извршиоцима на терену.
УСЛОВИ: средње образовање у трајању од три
године; положен курс за рад са биоцидима;
дозвола за управљање моторним возилом Б
категорије.

Лабораторијски техничар /
медицински техничар / биолошки
техничар / хемијски техничар /
референт за санитарну контролу
заштиту животне средине
Опис посла: 1. узима узорке биоцидних производа, инсектицида, репелената, припрема
узорке и опрему за испитивање; 2. узима узорке животне средине (отпадне воде, земљиште
и биљни материјал), припрема узорке и опрему
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за испитавање; 3. припрема, одржава и врши
контролу исправности лабораторијске опреме;
4. изводи лабораторијске анализе, о чему води
прописану документацију; 5. правилно одлаже
медицински отпад; 6. врши послове прања и
сушења лабораторијског посуђа; 7. врши распоређивање лабораторијског посуђа по месту употребе; 8. одржава хигијену радних површина у
лабораторији; 9. на прописан начин уклања
продукте рада у лабораторији.
УСЛОВИ: средње образовање у трајању од четири године, медицинске, хемијске, биолошке или
административне струке; најмање шест месеци
радног искуства у звању: лабораторијски техничар, медицински техничар, хемијски техничар,
техничар административне струке.
ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе: биографија,
фотокопија личне карте или извод очитане
личне карте и докази о испуњености тражених
услова конкурса у неовереним фотокопијама.
Пријаве са траженим прилозима се достављају
на адресу Завода за биоциде и медицинску
екологију, Београд, Требевићка 16, поштом
или на писарницу Завода. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговоремене
пријаве се неће разматрати. Кандидати који
испуњавају услове огласа подлежу провери
знања. Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Податке прикупља и податке обрађује Правна служба Завода за биоциде и медицинску екологију.
Кандидат који буде изабран дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на
наведеним пословима.

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

Оглас објављен 17.02.201. године, у публикацији „Послови”, поништава се у целости за радно место: доктор медицине, за потребе Клинике
за пулмологију, на одређено време до повратка
запосленог са дужег одсуства, пробни рад од
3 месеца.

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

Оглас објављен 17.02.201. године, у публикацији „Послови”, поништава се у целости за радно место: доктор медицине за потребе Клинике за интерну медицину, на одређено време до
повратка запосленог са дужег одсуства, пробни
рад од 3 месеца.

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

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

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 КрагујевацЗмај Јовина 30
тел. 034/505-273

Доктор медицине

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Бесплатна публикација о запошљавању

за потребе Клинике за интерну
медицину, на одређено време до
повратка запосленог са дужег одсуства,
пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник

РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/17, 95/18) и
посебни услови 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
здравственој установи на терцијарном нивоу
здравствене заштите. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа
документа: диплома о стеченом образовању
одговарајућег профила; уверење о положеном стручном испиту за радно место доктор
медицине; уверење о држављанству РС; извод
из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратка биографија са адресом,
контакт телефоном, имејл-адресом. Кандидати
доказују радно искуство (укључујући стручно оспособљавање и усавршавање односно волонтирање) потврдом о радном стажу
од стране Републичког фонда за пензијско и
инвалидско осигурање (ПИО), односно потврдом (уверењем) о волонтерском стажу у струци од стране надлежне службе установе у којој
је кандидат волонтирао. 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 се објављује
путем сајта Министарства здравља Републике
Србије, путем сајта Универзитетског клиничког
центра Крагујевац и у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. 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: 034/505273. Пријаве се подносе лично, у затвореној
коверти, преко писарнице Универзитетског
клиничког центра Крагујевац или путем поште
на адресу: Универзитетски клинички центар
Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац.
Обавезно назначити за које се радно место
конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место _____ (навести тачан
профил за који кандидат подноси пријаву)”.

Национална служба
за запошљавање
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УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/505-273

Доктор медицине

за потребе Клинике за пулмологију,
на одређено време до повратка
запосленог са дужег одсуства,
пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник
РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/17, 95/18) и
посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Универзитетском клиничком центру Крагујевац. Посебан услов за заснивање радног односа је радно
или волонтерско искуство у наведеној служби
здравствене установе на терцијарном нивоу
здравствене заштите. Уз пријаву се подносе у
оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; уверење о положеном стручном испиту за радно место доктор медицине;
уверење о држављанству РС; извод из матичне
књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
кратка биографија са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом; кандидати доказују радно
искуство (укључујући стручно оспособљавање и
усавршавање, односно волонтирање) потврдом
о радном стажу од стране Републичког фонда
за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО),
односно потврдом (уверењем) о волонтерском стажу у струци од стране надлежне службе
установе у којој је кандидат волонтирао. 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 се објављује путем сајта Министарства
здравља Републике Србије, путем сајта Универзитетског клиничког центра Крагујевац и у
публикацији „Послови” Националне службе за
запошљавање. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања огласа у пуликацији
„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: 034/505-273. Пријаве се подносе
лично, у затвореној коверти, преко писарнице
Универзитетског клиничког центра Крагујевац
или путем поште на адресу: Универзитетски
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клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 30,
34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које
се радно место конкурише: „Пријава на оглас
за пријем у радни однос за радно место ____
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)”.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО
ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ
„Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ”

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен,
стручни испит, лиценца, најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине.

11000 Београд, Др Суботића 5

3 Доктор медицине

Лабораторијски техничар
у дијагностици

за рад у Служби за
oториноларингологију, на одређено
време ради замене привремено одсутне
запослене до истека породиљског одсуства

у Одсеку за молекуларну
микробиологију
Центра за микробиологију,
на одређено време до 3 месецa,
због повећаног обима посла
3 извршиоца

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен,
стручни испит, лиценца, најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине.

Опис послова и радних задатака: Изводи анализе молекуларне микробиолошке дијагностике.
Припрема реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка испитивања. Изводи процедуре контроле квалитета у области молекуларне микробиолошке дијагностике. Води документацију о
извршеним анализама. Одржава лабораторијску
опрему. Узима и припрема узорке за микробиолошка испитивања. Изводи микробиолошке
анализе. Изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром
услуга на секундарном и терцијарном нивоу
здравствене заштите и установама на више
нивоа здравствене заштите. Одржава изолате
и референтне културе микроорганизама. Врши
издавање резултата. Спроводи стандард добре
лабораторијске праксе, примену система квалитета. Врши проверу контролних тестова и контролу резултата под надзором одговорне особе.
Учествује у обуци и тренингу лабораторијског
особља. Обавља и друге послове из делокруга
рада Одсека по налогу шефа Одсека.
УСЛОВИ: средње образовање, стручни испит,
лиценца, најмање шест месеци у наведеном
звању, знање рада на рачунару. Пријаве и CV
слати на e-mail: prijava@batut.org.rs или на
адресу: Институт за јавно здравље Србије „Др
Милан Јовановић Батут”, Др Суботића 5, 11000
Београд, са назнаком „За конкурс – лабораторијски техничар у дијагностици”. Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства
здравља Републике Србије, на огласној табли
ИЈЗС „Др Милан Јовановић Батут” и интернет
страници ИЈЗС „Др Милан Јовановић Батут”.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ

4 Доктор медицине

за рад у Служби за oфталмологију,
на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене до
истека породиљског одсуства
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен,
стручни испит, лиценца, најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине.

5. Доктор медицине

за рад у Служби за неурологију, на
одређено време на 3 месеца због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен,
стручни испит, лиценца, најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине.

6. Доктор медицине

за рад у Служби за
oториноларингологију, на одређено
време на 3 месеца због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен,
стручни испит, лиценца, најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине.

7. Доктор медицине

за рад у Служби за психијатрију,
на одређено време на 3 месеца
због повећаног обима посла
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен,
стручни испит, лиценца, најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине.

8. Доктор медицине

за рад у Служби за педијатрију,
на одређено време на 3 месеца
због повећаног обима посла

37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине

за рад у Служби за интерну медицину,
на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене, до
истека породиљског одсуства
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен,
стручни испит, лиценца, најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине.

Посао се не чека,
посао се тражи

2. Доктор медицине

за рад у IV одељењу – хирургија дојки,
меких ткива, дечије и васкуларне
хирургије у Служби за хирургију,
на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене до
истека породиљског одсуства

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен,
стручни испит, лиценца, најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине.

9. Доктор медицине

за рад у Одељењу за инфективне
болести Службе за инфективне и кожне
болести, на одређено време на 3 месеца
због повећаног обима посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен,
стручни испит, лиценца, најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине.
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10. Доктор медицине

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен,
стручни испит, лиценца, најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине.

контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, фотокопију личне карте или
очитане податке са личне карте (уколико је
чипована), фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења
издати на девојачко презиме), oверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа; доказ о радном искуству (за радно место
бр. 15). Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци
се не могу користити у друге сврхе. Изабрани
кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о
здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у огласима
у публикацији „Послови” Националне службе
за запошљавање. Уколико изабрани кандидат
не достави наведена документа у остављеном
року, са њим се неће закључити уговор о раду.
Оглас је објављен и на сајту Опште болнице
Крушевац и сајту Министарства здравља Републике Србије. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаву доставити
у затвореној коверти, са назнаком „За оглас”, са
називом и редним бројем радног места за које
се конкурише, искључиво поштом на адресу:
Општа болница Крушевац, Косовска 16, 37000
Крушевац.

13. Доктор медицине

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ

за рад у Служби за гинекологију
и акушерство са неонатологијом,
на одређено време на 3 месеца
због повећаног обима посла
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен,
стручни испит, лиценца, најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине.

11. Доктор медицине

за рад у рад у Служби пријема и
збрињавања ургентних стања при
Заједничким медицинским пословима,
на одређено време на 3 месеца
због повећаног обима посла
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен,
стручни испит, лиценца, најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине.

12. Доктор медицине

за рад у Служби радиолошке
дијагностике при Заједничким
медицинским пословима,
на одређено време на 3 месеца
због повећаног обима посла

за рад у Служби микробиолошке
дијагностике при Заједничким
медицинским пословима,
на одређено време на 6 месеци
због повећаног обима посла
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен,
стручни испит, лиценца, најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине.

14. Гинеколошко-акушерска сестра
бабица у породилишту

за рад у Одељењу акушерства Службе
за гинекологију и акушерство са
неонатологијом, на одређено време
ради замене привремено одсутне
запослене до истека посебне неге детета
или њеног престанка радног односа
УСЛОВИ: средња медицинска школа гинеколошко-акушерског смера, IV степен, стручни
испит, лиценца, најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању.

15 Медицинска сестра – техничар

у операционој сали за рад у Одсеку
анестезије за једнодневну хирургију,
дијагностичко-терапијске процедуре
и специјалистичко-консултативне
делатности у Служби за анестезиологију
и реаниматологију, на одређено време
ради замене привремено одсутне
запослене до истека породиљског
одсуства, одсуства са рада ради
неге детета или одсуства са рада
ради посебне неге детета или њеног
престанка радног односа
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег
смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање годину дана радног искуства у наведеном
звању.
ОСТАЛО: Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова
Опште болнице Крушевац. Кандидати подносе: молбу за пријем и биографију, са адресом,
Бесплатна публикација о запошљавању

37000 Крушевац, Косовска 16

Медицинска сестра – техничар

на инфективном одељењу, за рад
у Одељењу за инфективне болести
Службе за инфективне и кожне болести,
на одређено време, најдуже до
6 месеци, ради имплементације
Пројекта Канцеларије УНОПС-а
за подршку запошљавања кадрова
ради сузбијања вируса COVID-19
5 извршилаца
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен; стручни испит; лиценца; најмање
шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Опис послова: према Правилнику о организацији
и систематизацији послова Опште болнице Крушевац.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: молбу за пријем и
биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, фотокопију личне карте или очитане податке са личне
карте (уколико је чипована), фотокопију извода
из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе
или уверења издати на девојачко презиме), oверену фотокопију лиценце издате од надлежног
органа. Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се
не могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су
да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива
радни однос. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Уколико
изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду. Оглас је објављен и на сајту
Опште болнице Крушевац и сајту Министарства
здравља Републике Србије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву
доставити у затвореној коверти, са назнаком „За
оглас”, са називом и редним бројем радног места за које се конкурише, искључиво поштом на

адресу: Општа болница Крушевац, Косовска 16,
37000 Крушевац.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

Медицинска сестра – техничар

на инфективном одељењу, за рад
у Одељењу за инфективне болести
Службе за инфективне и кожне болести,
на одређено време на 3 месеца
због повећаног обима посла
4 извршиоца
УСЛОВИ: средња мед. школа општег смера, IV
степен; стручни испит; лиценца; најмање шест
месеци радног искуства у наведеном звању.

Медицинска сестра – техничар

у амбуланти, за рад у Служби за
психијатрију, на одређено време на
3 месеца због повећаног обима посла
УСЛОВИ: средња мед. школа, IV степен; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању.
ОСТАЛО: Опис послова: према Правилнику о
организацији и систематизацији послова Опште
болнице Крушевац. Кандидати подносе: молбу за
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију личне карте или очитане податке
са личне карте (уколико је чипована), фотокопију
извода из матичне књиге венчаних (уколико су
дипломе или уверења издати на девојачко презиме), oверену фотокопију лиценце издате од
надлежног органа. Пријавом на оглас кандидат
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за послове за
које се заснива радни однос. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Уколико изабрани кандидат
не достави наведена документа у остављеном
року, са њим се неће закључити уговор о раду.
Оглас је објављен и на веб-сајту Опште болнице Крушевац и Министарства здравља Републике Србије. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Пријаву доставити у затвореној коверти, са назнаком „За оглас”, са називом и
редним бројем радног места за које се конкурише, искључиво поштом на адресу: Општа болница Крушевац, Косовска 16, 37000 Крушевац.

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

Медицинска сестра – техничар

за рад у Служби за здравствену заштиту
одраслих становника, кућно лечење
и здравствену негу и хигијенскоепидемиолошку заштиту, на одређено
време до повратка одсутног радника
УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о
раду. Посебни услови: средње образовање из
области медицине; IV степен стручне спреме,
медицинска сестра – техничар општег смера,
положен стручни испит; лиценца; возачка дозвола Б категорије. Кандидати су обавезни да
уз пријаву доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској
школи; оверен препис или фотокопију уверења
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о положеном стручном испиту; оверен препис
или фотокопију лиценце или решења о упису у
комору; оверену фотокопију возачке дозволе Б1
категорије и писану изјаву да је кандидат активан возач; биографију са адресом и контакт телефон. Изабрани кандидат је обавезан да приликом заснивања радног односа достави уверење
о здравственој способности. Рок за пријаву је 8
дана од дана објављивања огласа. Пријаве на
оглас доставити лично или поштом на адресу:
Дом здравља Алексинац, Момчила Поповића 144,
18220 Алексинац, са назнаком: „Пријава на оглас
број 3/21” (са наведеним редним бројем). Пријаве са непотпуном документацијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране. Контакт
телефон: 018/804-256.

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

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

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„КОВИН” У КОВИНУ
1) Доктор медицине

на одређено време због повећаног
обима посла, најдуже до 6 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним академским студијама, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; стручни испит;
лиценца. Кандидати подносе: кратку биографију (CV); пријаву на оглас; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
оверену фотокопију лиценце; оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању
у наведеном звању.

Посао се не чека,
посао се тражи
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2) Медицинска сестра – техничар

у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без пристанка,
за збрињавање и лечење психотичних
поремећаја у акутној фази, болести
зависности, за форензичку психијатрију,
психогеријатрију и психосоцијалну
рехабилитацију, на одређено време
због повећаног обима посла,
најдуже до 6 месеци
4 извршиоца
УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит,
лиценца. Кандидати подносе: кратку биографију
(CV); пријаву на оглас; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену
фотокопију лиценце; оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању у наведеном звању.
ОСТАЛО: У пријави на оглас, поред осталих
података, кандидат треба да да своју сагласност
за обраду података о личности у сврхе избора
за пријем у радни однос. Пријаве са потребним доказима достављају се поштом на следећу
адресу: Улица цара Лазара 253, Ковин, 26220
Ковин или лично у архиви болнице, са назнаком
„Оглас”, у року од 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови”. Изабрани кандидати су у
обавези да доставе лекарско уверење о општој
здравственој способности. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
12220 Велико Градиште
Војводе Путника 28

Доктор медицине

на одређено време ради обезбеђења
услова у погледу кадра, до доношења
Кадровског плана за 2021. годину,
односно до трајања потребе процеса
рада за обављањем послова доктора
медицине, а најдуже до 2 године
Опис посла: организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора
ризика за настанак болести, прати здравствено
стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике,
утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи
мере за њихово отклањање, спроводи здраствено-васпитне активности и остварује сарадњу са
кључним појединцима и организацијама у заједници; организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе; учествује
у посебним програмима (вакцинација, мере у
току епидемија и масовних несрећа, мере за рано
откривање болести); обавља прегледе и упућује
на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе,
одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења
и усклађује мишљење и предлоге за наставак
лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења
и прати његово спровођење, одређује дужину
привремене спречености за рад због болести или
повреде; прописује лекове и медицинска средства,
као и медицинско – техничка помагала; даје оцену
о здравственом стању и упућује на оцену радне
способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада, збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је
неопходно указивање хитне медицинске помоћи,
по потреби прати пацијента у хитном санитетском
транспорту до одговарајуће здравствене установе; води све прописане медицинске евиденције,
све предузете мере бележи у картон осигураника
или протокол, обавља и друге послове предвиђене Правилником.

УСЛОВИ: утврђени Правилником о организацији
и систематизацији послова Дома здравља Велико Градиште. Поред општих услова за заснивање
радног односа предвиђених Законом о раду, кандидат је дужан да испуњава и следеће услове:
завршен медицински факултет, положен стручни
испит, одобрење за самосталан рад (лиценца или
решење о упису у именик Лекарске коморе).

Медицински техничар – сестра

на одређено време ради обезбеђења
услова у погледу кадра, до доношења
Кадровског плана за 2021. годину,
односно до трајања потребе процеса
рада за обављањем послова
медицинских техничара – сестара,
а најдуже до 2 године
3 извршиоца
Опис посла: у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи превентивне и
куративне мере, по налогу доктора медицине или
доктора медицине специјалисте у установи и на
терену, у оквиру теренског рада; обавља послове
из делокруга рада медицинске сестре – техничара,
води медицинску документацију на шалтеру и превијалишту и по налогу ординирајућег лекара даје
самостално или уз стручну контролу лекара све
врсте инекција и инфузија. асистира лекару код
мањих хирушких интервенција, обавља превијање
и обраду ране по налогу ординирајућег лекара,
уредно води сву медицинску докуметацију као и
евиденцију о утрошку лекова за лекарску ординацију, води дневну евиденцију о раду лекара и
унос услуга на рачунару за електронско фактурисање, припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему
и уређаје за рад; учествује у дијагностици (ЕКГ,
одређивање шећера у крви и др.) и врши антропометријска мерења; прима позиве на телефону за
хитне интервенције и координира радом и усмерава све екипе хитне помоћи на терену, усмерава
најближу екипу према месту интервенције и прати
кретања екипа хитне помоћи на целом подручју
територијалне надлежности; у хитним случајевима пружа прву помоћ унесрећенима на месту
догађаја и у транспорту и прати болесника и надзире га за време превоза до здравствене установе
или куће ради даљег лечења; врши дезинфекцију
и стерилизацију материјала и инструмената; правилно одлаже медицински отпад.
УСЛОВИ: утврђени Правилником о организацији
и систематизацији послова Дома здравља Велико Градиште. Поред општих услова за заснивање
радног односа предвиђених Законом о раду, кандидат је дужан да испуњава и следеће услове:
завршена средња медицинска школа, положен
стручни испит, одобрење за самосталан рад
(лиценца или решење о упису у именик Коморе
медицинских техничара).
ОСТАЛО: Уз пријаву – молбу (обавезно навести
број и датум огласа) кандидати прилажу неоверене копије следеће документације: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила, уверење о положеном стручном испиту; одобрење за
самосталан рад (лиценца или решење о упису у
именик коморе); потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном и имејл-адресом (преко којих ће се вршити кореспонденција
– заказивање интервјуа са кандидатима) и изјавом
да није осуђиван. О потреби спровођења даљих
разговора са кандидатима који се јаве на конкурс,
а ради пружања додатних података који могу бити
важни за одлуку о пријему, одлучиће директор.
Кандидати који не дођу на интервју неће бити
рангирани. Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос доноси
директор. 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 Служба за правне, економско-финан-
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сијске и техничке послове Дома здравља Велико
Градиште. Приликом заснивања радног односа
кандидат који се прима у радни однос дужан је да
достави лекарско уверење, доказ да није осуђиван
(уверење издаје МУП) и документацију претходно
наведену, уз пријаву/молбу, у оригиналу или оверене фотокопије. Рок за подношење пријава на
конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” (на интернет страници Националне
службе за запошљавање и Министарства здравља
РС). Пријаве на оглас достављати у затвореним
ковертама на писарници Дома здравља Велико Градиште или путем поште на адресу: Дом
здравља Велико Градиште, Војводе Путника 28,
12220 Велико Градиште, уз напомену „Пријава на
оглас”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране. По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћена кандидатима. За
ближе информације можете се обратити на телефон: 012/662-240.

се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава. Кандидати који не буду изабрани
неће бити посебно обавештавани о резултатима
огласа. Пријаве морају да буду примљене у Дому
здравља најкасније осмог дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне
службе за запошљавање као последњег дана рока
за подношење пријава до 12 часова, без обзира
на начин доставе. Пријаве које буду примљене у
Дому здравља после истека дана и сата наведеног у овом огласу сматраће се наблаговременим
и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примљене у установи.
Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном
документацијом ће бити одбијене као неисправне.
Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања
код Националне службе за запошљавање.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИМИРЦИ

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, IV
степен стручне спреме, зубни техничар, положен
стручни испит.

15225 Владимирци, Светог Саве 17

Доктор медицине
на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: рад у сменама, рад у теренским амбуланатама и рад ноћу. Услови за пријем у радни
однос, поред општих услова предвиђених законом, су: завршен медицински факултет (VII степен стручне спреме) 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, најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине, положен стручни испит; лиценца,
возачка дозвола Б категорије.

Возач моторног и санитетског возила
на одређено време

УСЛОВИ: рад у сменама и рад ноћу. Услови за
пријем у радни однос, поред општих услова предвиђених законом, су: средња стручна спрема,
положен возачки испит Б категорије.

Доктор стоматологије

на одређено време, за рад у
здравственим станицама и седишту
Дома здравља
УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос, поред
општих услова предвиђених законом, су: завршен стоматолошки факултет (VII степен стручне
спреме) 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, најмање шест
месеци радног искуства у звању доктора стоматологије, положен стручни испит, лиценца.
ОСТАЛО: Кандидати пријаву са фотокопијом
личне карте, кратком биографијом, адресом и
контакт телефоном, као и оверене фотокопије
докумената којима доказују да испуњавају услове конкурса (диплома којом се потврђује стручна
спрема, потврда о положеном стручном испиту,
лиценца, фотокопија возачке дозволе, уверење о
држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у
„Службеном гласнику РС”, број 20/09)), достављају
у затвореној коверти поштом на адресу: Дом
здравља Владимирци, 15225 Владимирци, Светог
Саве 17, или лично у просторијама кадровске службе Дома здравља Владимирци, са назнаком ”Пријава за конкурс ______ (навести за коју позицију
конкуришу)”. Одлука о избору кандидата донеће
Бесплатна публикација о запошљавању

Зубни техничар

на одређено време

ОСТАЛО: Кандидати пријаву, са фотокопијом
личне карте, кратком биографијом, адресом и
контакт телефоном, као и оверене фотокопије
докумената којима доказују да испуњавају услове
конкурса достављају у затвореној коверти поштом
на адресу: Дом здравља Владимирци, 15225 Владимирци, Светог Саве 17, или лично у просторијама кадровске службе Дома здравља Владимирци, са назнаком ”Пријава за конкурс”. Одлука о
избору кандидата донеће се у року од 30 дана
од дана истека рока за подношење пријава. Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Пријаве
морају да буду примљене у Дому здравља најкасније осмог дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови” Националне службе за
запошљавање као последњег дана рока за подношење пријава до 12 часова, без обзира на
начин доставе. Пријаве које буду примљене у
Дому здравља после истека дана и сата наведеног у овом огласу сматраће се наблаговременим
и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примљене у установи.
Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном
документацијом ће бити одбијене као неисправне.
Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања
код Националне службе за запошљавање.

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

Медицинска сестра – техничар

у интервентним процедурама за потребе
Одсека за инвазивну радиолошкокардиолошку дијагностику са пејсмејкер
центром у Служби за унутрашње
болести, 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)”.

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

Mедицинска сестра – техничар

у специјализованим психијатријским
болничким установама које су организоване
за двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без пристанка,
за збрињавање и лечење психотичних
поремећаја у акутној фази, болести
зависности, за форензичку психијатрију,
психогеријатрију и психосоцијалну
рехабилитацију, на одређено време због
замене привремено одсутне запослене, до
повратка са боловања
УСЛОВИ: Кандидат треба да достави: пријаву са
личном и радном биографијом са адресом становања и контакт телефоном; оверену фотокопију
дипломе о школској спреми (захтева се четворогодишње средње образовање медицинског смера);
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; доказ о радном искуству (захтева се
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању); копију лиценце и фотокопију личне карте. Приликом заснивања радног односа изабрани
кандидиат је дужан да достави лекарско уверење.
Опис послова: врши прихватање и санитарну
обраду новопримљеног болесника, планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану
медицинску документацију; ради у сменама према
распореду који сачињава главна сестра одељења/
одсека; бавља медицинске мере код болесника у
поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану терапију и контролише узимање лекова; врши припрему болесника
и асистира лекару при интервенцијама; учествује
у пријему болесника, визити, посматра пацијента
и обавештава лекара о стању пацијента; прати
опште стање пацијента, прати промене психичког
и соматског стања болесника и своја запажања
бележи у књигу дежурства, мери и евидентира
виталне функције и др. показатеље; учествује
у терапији радом и рекреацији болесника на
одељењу као и у раду терапијске заједнице на
одељењу; припрема простор, медицинску опрему,
инструменте и материјал за рад; спроводи мере за
спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног материјала, стара се о
чувању, правилној употреби и одржавању инвентара на одељењу; одлаже и уклања медицински
отпад на прописани начин; обавља послове из
области јавног здравља (здравствено васпитање,
врши унос података у области здравствене статистике, води евиденције, узима лабораторијски
материјал); стара се о благовременом сређивању
медицинске документације као и осталих података потребних за сачињавање месечних извештаја
и изради фактура; непосредно је задужена за
чување болесничких личних ствари и одеће који
су примљени на одељењу; одговорна је за чување
тешких болесника који су склони, а нарочито за
оне болеснике за које јој је скренута пажња да су
склони суицидним теденцијама или када се ради
о врло тешким душевним или соматским болесницима, што јој је указано од стране начелника
одељења или главне одељењске сестре.
ОСТАЛО: Рок за достављање пријаве кандидата
је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Обавештење о избору кандидата 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 лично предају у Правну службу Специјалне болнице.
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Здравство и социјална заштита

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар
Стевана Немање 198
тел. 020/312-633

– радну биографију, програм рада за мандатни период. Пријаве кандидата са потребном
документацијом подносе се у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
Националне службе за запошљавање „Послови”, Управном одбору Установе „Солидарност”
Рума (са назнаком „За јавни конкурс за избор
директора“), на адресу: Железничка 28, 22400
Рума. Непотпуне и неблаговремене пријаве на
конкурс неће се разматрати.

Директор

УСТАНОВА ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР

Здравство и социјална заштита

на период на 4 године
УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова, кандидат треба да испуњава и следеће
посебне услове: 1. да је држављанин Републике Србије; 2. да има општу здравствену
способност; 3. да има високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у обалсти
правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука,
односно стручни назив: дипломирани социјални радник; 4. да има најмање пет година радног искуства у струци; 5. да није осуђиван за
кривична дела која га чине неподобним за
вршење функције. Уз пријаву на конкурс са
биографијом и доказима о испуњавању тражених услова, кандидат подноси и програм рада
за мандатни период који разматара Управни
одбор Центра у поступку давања мишљења за
именовање директора. Пријаве са прописаном
конкурсном документацијом и програмом рада
слати на горе наведену адресу, са назнаком
„Конкурс за директора”. Рок за подношење је
15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Избор се врши на период од четири
године. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

„СОЛИДАРНОСТ”
УСТАНОВА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
22400 Рума, Железничка 28
тел. 022/474-281
e-mail: solidarnostruma@gmail.com

Директор

мандат на 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити именовано
лице које је држављанин Републике Србије, са
стеченим високим образовањем на студијама
другог степена, односно на основним студијама
у трајању од најмање 4 године и одговарајући
академски, односно стручни назив у области
социолошких, правних, економских, психолошких, педагошких, андрагошких наука и дипломирани социјални радник и које има најмање
5 година радног искуства у струци. Кандидати достављају: пријаву, својеручно потписану,
копију или очитану личну карту, оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених, оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству, оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, доказ о стеченом радном искуству у
струци, уверење да кандидат није осуђиван,
уверење да се против кандидата не води кривични поступак односно да није поднет захтев
за спровођење истраге или одређених истражних радњи, да није подигнута оптужница или
оптужни предлог за кривична дела за која се
гоњењем преузима по службеној дужности, CV
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11000 Београд, Марије Бурсаћ 49

Сервирка

на одређено време

Радник у вешерају
на одређено време

УСЛОВИ: I–III степен стручне спреме, без обзира на радно искуство. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на контакт телефон:
011/2462-210. Конкурс остаје отворен до попуне радног места.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД РАШКА
36350 Рашка

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да је кандидат држављани Републике Србије; да има високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области
правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука,
односно стручни назив дипломирани социјални радник и да има најмање 5 година радног
искуства у струци; да поседује организаторске
способности; да није осуђиван и да се против
њега не води кривични поступак за кривична дела која га чине неподобним за вршење
функције. Кандидат уз прописану конкурсну
документацију подноси и програм рада за мандатни период на који се врши избор. Именовање се врши на перид од 4 године. Пријаве
на конкурс подносе се у року од 15 дана од
дана објављивања. Кандидат уз пријаву подноси следећу документацију: биографију, уверење о држављанству, уверење суда да није
под истрагом и да се против њега не води
поступак, оверену фотокопију дипломе, потврду о радном стажу у струци и програм рада за
мандатни период на који се врши избор.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА
ОПШТИНЕ ВАРВАРИН И ЋИЋЕВАЦ
37210 Ћићевац, Светог Саве 19
тел. 037/811-361

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати који поред општих услова прописаних законом испуњавају и следеће услове:
да је кандидат стекао високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),

односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у
области правних, економских, психолошких,
педагошких и андрагошких и социолошких
наука, односно стручни назив дипломирани
социјални радник; да има најмање пет година
радног искуства у струци; да је држављанин
Републике Србије; да поседује организаторске
способности; да није осуђиван и да се против
њега не води кривични поступак за кривична
дела која га чине неподобним за рад. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе и следећу документацију: диплому којом се
потврђује стручна спрема; потврду о радном
искуству; уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених;
уверење о здравственој способности; уверење
да нису осуђивани и да се против њих не води
кривични поступак за кривична дела која их
чине неподобним за рад; писани предлог Програма рада за мандатни период. Одредбама
чл. 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/2016 и
95/2018 – аутентично тумачење) прописано је,
између осталог, да у поступку који се покреће
по захтеву странке орган може да врши увид,
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција
када је то неопходно за одлучивање, осим
ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је:
извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству. Потребно је да кандидат попуни изјаву (Образац 1) којом се опредељује
за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.
Образац 1 можете преузети на следећој интернет адреси: http: //www.psf.vojvodina.gov.rs/
wp-content/uploads/2016/11/Obrazac_1_latinica.
pdf. Попуњену Изјаву је неопходно доставити
уз напред наведене доказе. Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокпији која је оверена у општини или суду или код јавног бележника. Докази под тачкама 3, 5 и 6 не смеју
бити старији од шест месеци.

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ
ОДРАСЛИХ ЛИЦА КУЛИНА
18214 Кулина, Кулина бб

Шеф рачуноводства

на одређено време до две године
УСЛОВИ: високо образовање: на основним студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, по
пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године; на студијама
у трајању до три године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; одговарајући академски односно стручни назив утврђен у области економских наука: економиста; струковни економиста;
знање рада на рачунару (Windows, Word, Excel);
најмање пет година радног искуства на пословима са средњим образовањем.
ОСТАЛО: да кандидат има држављанство Републике Србије; да има општу здравствену способност; да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, познавање прописа који регулишу област
јавних служби, буџетског система (индиректних буџетских корисника); поседовање организационих способности; вештине аналитич-
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Индустрија и грађевинарство

ког резоновања и логичког закључивања. Уз
пријаву на оглас кандидат подноси: доказ о
стеченом образовању (оверену фотокопију);
доказ о радном искуству са навођењем послова
које је обављао; извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству (оригинал или
оверену фотокопију, не старије од 6 месеци);
очитану личну карту; уверење надлежног органа да није осуђиван за кривично дело. Оглас
остаје отворен 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. Пријаве слати на адресу: Дом за смештај одраслих лица Кулина,
18214 Кулина, са назнаком „Пријава на оглас”.

Индустрија и грађевинарство
SHANGHAI ELECTRIC
GROUP EUROPA DOO
11000 Београд, Савска 13
тел. 065/232-1518

Машински инжењер

на изградњи ТА у Панчеву
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани машински инжењер; 5 година радног
искуства; лиценца 430; енглески језик – виши
или конверзацијски ниво; основна информатичка обука. Заинтересовани кандидати треба
да пошаљу биографију на енглеском језику на
e-mail: fenghy@shangai-electric.com или да се
јаве на контакт телефон: 060/312-5557 (конверзација на енглеском језику), у року од 30 дана
од дана објављивања огласа.

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

Оператер у производњи
20 извршилаца

УСЛОВИ: пожељно радно искуство.

Техничар електро-машинског
одржавања
5 извршилаца

УСЛОВИ: обавезно радно искуство.
ОСТАЛО: Рад је распоређен у три смене. Услов
је да кандидати имају завршену средњу школу.
Запослени имају право на обезбеђен превоз и
бесплатну исхрану. Заинтересовани кандидати шаљу своју биографију на e-mail: karriere@
vorwerk-automotive.rs.

„КОНЦЕРН БАМБИ” АД
12000 Пожаревац
Ђуре Ђаковића бб

Помоћни оператер пак-система
на одређено време
3 извршиоца

Опис послова: Учествује у активностима проверавања исправности и безбедности машина, као и пуштања машина за паковање у рад.
Води рачуна о квалитету формираних пакетића,
штампаних и транспортних кутија, контролише
исправност датума, ГС1 налепница на паковању, као и других идентификационих података. Води рачуна о начину уноса података у
систем у вези са искоришћеним материјалима

Бесплатна публикација о запошљавању

и континуирано прати упаковану количину.
Учествује у периодичним и годишњим превентивним активностима одржавања машина.
Правовремено уочава и извештава о неправилностима у раду машине и одступањима у квалитету амбалажног материјала. Промовише културу континуираних унапређења, оптимизације
трошкова и одговорне потрошње природних
ресурса и енергената.
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме техничког усмерења. Није потребно претходно
радно искуство на истим или сличним позицијама. Рад у производним условима. Рад у сменама. Висок степен одговорности у раду. Проактивност и оријентација на унапређење процеса
рада. Оријентисаност на резултат. Оријентисаност на тимски рад. Уколико верујете да сте
права особа за наведену позицију молимо вас
да пријаву пошаљете на: www.bambi.rs/karijera.
Само кандидати који уђу у ужи круг селекције
ће бити контактирани. Све пријаве ће бити третиране крајње поверљиво. Напомена: Слањем
пријаве кандидат даје пристанак да компанија
његове личне податке обрађује у поступку
селекције у складу са Законом о заштити података о личности.

„КОНЦЕРН БАМБИ” АД
12000 Пожаревац
Ђуре Ђаковића бб

Оператер електроодржавања
на одређено време
2 извршиоца

Опис послова: Одржава у исправном стању све
електричне склопове и инсталације на производној и на непроизводној опреми у фабричком кругу. Одговоран је за правилно руковање
уређајима у оквиру енергетских постројења са
циљем обезбеђивања континуираног одвијања
производних процеса. Спроводи превентивне
и интервентне активности одржавања над
електричним склоповима и инсталацијама у
циљу несметаног одвијања производних процеса. Извештава о спроведеним активностима
на одржавању у смени. Предлаже решења за
отклањање уочених недостатака на опреми,
водећи рачуна о безбедности, квалитету и ефикасности предузетих активности. Промовише
културу континуираних унапређења, оптимизације трошкова и одговорне потрошње природних ресурса и енергената. Препознаје могућност за оптимизацију процеса и даје предлоге
за унапређење истих.

„КОНЦЕРН БАМБИ” АД
12000 Пожаревац
Ђуре Ђаковића бб

Оператер машинског одржавања
и енергетике
на одређено време
2 извршиоца

Опис послова: Одржава у исправном стању све
машинске склопове и инсталације на производној и на непроизводној опреми у фабричком кругу. Одговоран је за правилно руковање
уређајима у оквиру енергетских постројења са
циљем обезбеђивања континуираног одвијања
производних процеса. Спроводи превентивне и интервентне активности одржавања
над машинским склоповима и инсталацијама. Извештава о спроведеним активностима
на одржавању у смени. Предлаже решења за
отклањање уочених недостатака на опреми,
водећи рачуна о безбедности, квалитету и ефикасности предузетих активности. Промовише
културу континуираних унапређења, оптимизације трошкова и одговорне потрошње природних ресурса и енергената. Препознаје могућност за оптимизацију процеса и даје предлоге
за унапређење истих.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме машинског
усмерења. Пожељно претходно радно искуство на истим или сличним позицијама. Рад у
производним условима. Рад у сменама. Место
рада: Пожаревац. Висок степен одговорности
у раду. Проактивност и оријентација на унапређење процеса рада. Оријентисаност на
резултат. Оријентисаност на тимски рад. Уколико верујете да сте права особа за наведену
позицију молимо вас да пријаву пошаљете на:
www.bambi.rs/karijera. Рок за пријаву: 8 дана.
Само кандидати који уђу у ужи круг селекције
ће бити контактирани. Све пријаве ће бити третиране крајње поверљиво. Напомена: Слањем
пријаве кандидат даје пристанак да компанија
његове личне податке обрађује у поступку
селекције у складу са Законом о заштити података о личности.

„КОНЦЕРН БАМБИ” АД
12000 Пожаревац
Ђуре Ђаковића бб

Оператер ПАК система
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме електротехничког усмерења. Пожељно претходно радно искуство на истим или сличним позицијама.
Рад у производним условима. Рад у сменама.
Место рада: Пожаревац. Висок степен одговорности у раду. Проактивност и оријентација на
унапређење процеса рада. Оријентисаност на
резултат. Оријентисаност на тимски рад. Уколико верујете да сте права особа за наведену
позицију молимо вас да пријаву пошаљете на:
www.bambi.rs/karijera. Рок за пријаву: 8 дана.
Само кандидати који уђу у ужи круг селекције
ће бити контактирани. Све пријаве ће бити третиране крајње поверљиво. Напомена: Слањем
пријаве кандидат даје пристанак да компанија
његове личне податке обрађује у поступку
селекције у складу са Законом о заштити података о личности.

Опис послова: Припрема, пушта у рад и контронтролише рад машина у оквиру пак-система у складу са постојећим плановима са циљем
несметаног функционисања тока производње и
испуњења производних планова. Континуирано
прати рад опреме за паковање у смени вршећи
потребна подешавања у раду. Спроводи превентивне и интервентне активности одржавања
над машинским склоповима и инсталацијама
у оквиру пак система. Предлаже решења за
отклањање уочених недостатака водећи рачуна
о безбедности, квалитету и ефикасности предузетих активности. Промовише културу континуираних унапређења, оптимизације трошкова
и одговорне потрошње природних ресурса и
енергената. Препознаје могућност за оптимизацију процеса и даје предлоге за унапређење
истих.

Посао се не чека,
посао се тражи

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме техничког усмерења. Пожељно претходно радно
искуство на истим или сличним позицијама.
Рад у производним условима. Рад у сменама.
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Место рада: Пожаревац. Висок степен одговорности у раду. Проактивност и оријентација на
унапређење процеса рада. Оријентисаност на
резултат. Оријентисаност на тимски рад. Уколико верујете да сте права особа за наведену
позицију молим вас да пријаву пошаљете на:
www.bambi.rs/karijera. Рок за пријаву: 8 дана.
Само кандидати који уђу у ужи круг селекције
ће бити контактирани. Све пријаве ће бити третиране крајње поверљиво. Напомена: Слањем
пријаве кандидат даје пристанак да компанија
његове личне податке обрађује у поступку
селекције у складу са Законом о заштити података о личности.

„FARMINA PET FOODS” DOO
22320 Инђија
Саве Ковачевића бб
тел. 062/536-137
e-mail: j.radicanin@farmina.com

Farmina Pet Foods, међународна компанија за
производњу хране за кућне љубимце, са производним капацитетима у Италији, Бразилу
и Србији и пословањем у више од 50 земаља
широм света, због повећања обима пословања,
у потрази је за новим члановима тима, за више
позиција у производњи

Оператери у производњи
на одређено време
10 извршилаца

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

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.
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„LUSS TEXTILE”
ДОО ДРАГАНИЋИ

Опис посла: технички преглед железничких
кола и возова, утврђивање неисправности и
оштећења на железничким колима и одређивање правилних поступака са њима.

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.

УСЛОВИ: IV ниво образовања, железничка школа – прегледач железничких кола; без обзира
на радно искуство; основно познавање рада на
рачунару; возачка дозвола Б категорије. 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. Кандидати могу
своје пријаве да доставе путем мејла или да
се јаве на телефон: 064/8744-377, лице за контакт: Дејан Перић.

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.

Саобраћај и везе
ЗЕРВАКОН ТРАНСПОРТ
11000 Београд, Миљаковачке ливаде 30л
тел. 062/22-49-41
e-mail: zervakon01@gmail.com

Возач доставног возила

на одређено време од 6 месеци,
место рада Добановци, Стара Пазова
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, возачка возвола Б категорије. Рок за пријављивање на конкурс је 7 дана од дана објављивања.

АК „АЛФА” ДОО
24000 Суботица, Јована Микића 18
e-mail: tamara.novkov@autokucaalfa.com
тел. 024/55-55-00

Возач шлеп службе
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме било
ког образовног профила, возачка дозвола Б,
Ц и Е категорије, пожељно радно искуство.
Заинтересовани кандидати могу своје биографије слати на горе наведену имејл-адресу или
се интересовати на контакт телефон. Оглас је
отворен до 18.03. 2021. године.

„КОМБИНОВАНИ ПРЕВОЗ”
ДОО ПРОКУПЉЕ
Прокупље, Милена Јовановића 15
тел. 064/8744-377
е-mail: seftkp@kprevoz.co.rs

Прегледач железничких кола

место рада: Београд (3), Нови Сад (2),
Рума (2), Шид (1), Панчево (1),
Вршац (1), Суботица (1)
11 извршилаца

Посао се не чека, посао се тражи
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Наука и образовање

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

Б Е О Г РА Д
ФИЛОЛОШКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд
Каменичка 2
тел. 011/2621-955

Наставник руског језика

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге детета,
за 96,6% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме са
звањем (300 ЕСПБ бодова у дипломи за
она лица која су студије уписала почев од
10.09.2005. године): професор, односно дипломирани филолог за руски језик и књижевност;
професор руског језика и књижевности; мастер
професор слависта – руски језик и књижевност; професор пољског језика и књижевности
и руског језика и књижевности; мастер филолог
(студијски програм или главни предмет, односно профил Руски језик и књижевност); мастер
професор језика и књижевности (студијски
програм или главни предмет, односно профил
Руски језик и књижевност); мастер професор
предметне наставе. Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно
завршене основне академске студије из области
предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул
Руски језик и књижевност, Руски језик и књижевност. Кандидат треба и да: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3) није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
Бесплатна публикација о запошљавању

безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Услови из става 1 овог члана доказују се
приликом пријема у радни однос и проверавају
се у току рада. Докази о испуњености услова из
става 1 тачка 1), 3) – 5) овог члана саставни су
део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења
уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз пријаву (пријавни формулар) на
конкурс (пријавни формулар кандидати преузимају са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије) кандидат је обавезан
да достави и: радну биографију, осим за лица
која први пут заснивају радни однос; оверену
фотокопију дипломе или оверену фотокопију
уверења о дипломирању (уверење не може
бити старије од 6 месеци) – кандидати који су
студије уписали почев од 10.05.2005. године
достављају оверене фотокопије диплома или
оверене фотокопије уверења о дипломирању
не старије од 6 месеци и за основне академске
(или струковне студије) и за мастер (специјалистичке студије) студије; извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци, оригинал
или оверену фотокопију); оригинал уверење
надлежног СУП-а да није осуђиван са правним
последицама у смислу чл. 139 став 1 тачка 3)
Закона о основама система образовања и васпитања. Пријава на конкурс мора садржати
актуелни број телефона и тачну адресу пребивалишта кандидата. Пријаве са документима
којима се доказује испуњеност услова конкурса доставити на наведену адресу Гимназије,
у затвореној коверти са назнаком „За конкурс”, путем поште или лично у канцеларију
секретара школе, од 09.00 до 14.00 часова
радним данима. Неблаговремене пријаве као
и пријаве са непотпуном и од стране јавног
бележника неовереном документацијом неће
бити узете у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити на телефон:
011/2621-955.

ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд
Цара Душана 61
тел. 011/3038-728

Секретар школе

на одређено време преко 60 дана,
до повратка на рад запослене која
користи право на породиљско одстуство,
односно одсуство ради неге детета
УСЛОВИ: 1. да кандидати поседују одговарајуће
образовање у складу са чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања,
чланом 16 Правилника о организацији и систематизацији радних места у Првој београдској гимназији и да имају високо образовање
из области правних наука: 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; 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да
имају држављанство Републике Србије; 5. да
знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства, биографију (CV),
доказ о одговарајућем образовању (оверену
копију дипломе, да није старија од 6 месеци),
доказ односно уверење о неосуђиваности из
казнене евиденције МУП-а РС (оригинал, не
старије од 6 месеци), уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, не старије
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија, не старији
од 6 месеци); доказ о знању српског језика
достављају само кандидати који одговарајуће
образовање нису стекли на српском језику;
доказ о здравственој способности доставља
кандидат који буде изабран, непосредно пре
закључења уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране
директора школе. Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће разматрати. Пријаве доставити
лично у Секретаријат школе или слати на наведену адресу. Контакт телефон за информације:
011/3038-728.

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

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

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

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Кнеза Вишеслава 1
тел. 011/3053-987

1. Сарадник у звање асистента
за ужу научну област Ерозија и
конзервација земљишта и вода
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија на студијском програму Шумарство, модул:
Еколошки инжењеринг у заштити земљишних
и водних ресурса, који је сваки од претходних
степена студија завршио са просечном оценом
најмање осам (8), односно магистар наука из
уже научне области са прихваћеном темом
докторске дисертације, који показује смисао
за наставни рад, Шумарски факултет, одсек:
Eколошки инжењеринг у заштити земљишних и
водних ресурса, непостојање сметњи из члана
72 став 4 Закона о високом образовању.

2. Сарадник у звање асистента
за ужу научну област Пејзажна
архитектура и хортикултура
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија на студијском програму Шумарство, модул:
Пejзажна архитектура, који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање осам (8), односно магистар наука
из уже научне области са прихваћеном темом
докторске дисертације, који показује смисао
за наставни рад, Шумарски факултет, одсек:
Пејзажнa архитектура и хортикултурa, непостојање сметњи из члана 72 став 4 Закона о
високом образовању

3. Сарадник у звање aсистента
за ужу научну област
Искоришћавање шума и ловство
са заштитом ловне фауне
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија на студијском програму Шумарство, модул:
Шумарство, који је сваки од претходних степе-
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на студија завршио са просечном оценом најмање осам (8), односно магистар из уже научне области са прихваћеном темом докторске
дисертације, који показује смисао за наставни
рад, Шумарски факултет, одсек: Шумарство,
непостојање сметњи из члана 72 став 4 Закона
о високом образовању.
ОСТАЛО: Остали услови за избор наставника
утврђени су Законом о високом образовању,
Статутом Универзитета у Београду и Статутом
и Правилником о систематизацији послова и
радних задатака радника Шумарског факултета, као и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника Шумарског факултета. Уз пријаву на конкурс доставити: oверене
фотокопије диплома о завршеним претходним
степенима студија, потврду о уписаним докторским студијама, извод из матичне књиге
рођених (oригинал или оверена фотокопија),
уверење о држављанству (не старије од 6
месеци, оригинал или оверена фотокопија),
биографију са подацима о досадашњем раду,
списак научних и стручних радова, сепарате
радова, потврду надлежног органа (полицијска
управа) o неосуђиваности за кривична дела
из члана 72 став 4 Закона о високом образовању и друге доказе о испуњености услова по
овом конкурсу. Пријаве се достављају надлежној служби Шумарског факултета у Београду,
Кнеза Вишеслава 1, у року од 15 (петнаест)
дана од дана објављивања конкурса у огласним новинама и на сајту Националне службе
за запошљавање, на сајту Факултета и сајту
Универзитета. Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен степен стручне спреме (НОКС), студент мастер академских студија односно докторских академских студија у
области правних наука, односно других одговарајућих наука, који је претходне нивое студија
завршио са укупном оценом најмање 8 (осам) и
који показује смисао за наставни рад. Овај као
и остали услови утврђени су чланом 117 став
3 Статута Правног факултета Универзитета у
Београду и Правилником о условима, начину и
поступку избора демонстратора Правног факултета Универзитета у Београду, 01-број: 2147/1
од 25.09.2012. године.
ОСТАЛО: Обавезна, својеручно потписана
пријава кандидата (у три примерка), са прилозима у једном примерку (биографија, списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне
књиге рођених и уверење о држављанству)
подноси се у писарници Правног факултета
Универзитета у Београду, Булевар краља Александра 67, од 8.00 до 15.00 часова, у року од
15 дана од дана објављивања конкурса или
поштом.

ОСМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Грчића Миленка 71
тел. 011/2850-779

Директор

на период од 4 године

Београд
Булевар краља Александра 67

1. Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Теорија права – предмети:
Увод у право и Филозофија права
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни
степен доктора наука из научне области за коју
се бира. Остали услови утврђени су чланом
74 став 8 и чланом 75 став 4 Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, број
88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19 и 6/20
– др. закон) и чл. 112 и 115 Статута Правног
факултета Универзитета у Београду.

2. Наставник у звању доцента
за ужу научну област
Кривично право
– предмет: Кривично право
на одређено време од 5 година,
поновни избор

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни
степен доктора наука из научне области за коју
се бира. Остали услови утврђени су чланом
74 став 6 и чланом 75 став 4 Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, број
88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19 и 6/20
– др. закон) и чл. 112 и 115 Статута Правног
факултета Универзитета у Београду.
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3. Сарадник ван радног односа
(демонстратор) за
Грађанскоправну ужу научну област
– предмети: Наследно право
и Грађанско процесно право

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чланом 122 став 2, 5, 7 до 11, члан
139, 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019 и
6/2020 – у даљем тексту: Закон) и услове прописане чл. 2–7 Правилника о ближим условима за избор директора установе образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 108/2015,
у даљем тексту: Правилник), и то: 1. да поседује одговарајуће високо образовање из члана
140 ст. 1 и 2 Закона, тј. високо образовање стечено: а) на студијама другог степена – мастер
академске студије, мастер струковне студије
или специјалистичке академске студије (студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, 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); б)
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005.
године, за наставника гимназије, педагога или
психолога; 2. да има дозволу за рад (положен
стручни испит) за наставника, психолога или
педагога; 3. да поседује психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 4. држављанство Републике Србије; 5.
кандидат за директора установе образовања и
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васпитања не може да буде лице: за које је у
поступку и на начин прописан законом утврђено дискриминаторно понашање, као ни лице
које је правоснажно осуђено за привредни
преступ у вршењу раније дужности; осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, које је осуђивано правоснажном пресудом 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 кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; против којег је покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога за
горе назначена кривична дела; 6. знање језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад, а у Осмој београдској гимназији-образовно-васпитни рад остварује се на српском језику; 7. најмање осам година рада на пословима
образовања и васпитања у установи за образовање и васпитање, након стеченог одговарајућег образовања; 8. положен испит и обука
за директора установе предвиђени Правилником о ближим условима за избор директора
установе образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 108/2015). Изабрани кандидат који
нема положен испит за директора, дужан је да
га положи у року од две године од дана ступања на дужност. Пријава на конкурс обавезно треба да садржи: име, презиме, адресу, број
телефона и потпис кандидата. Уз пријавни формулар, одштампан са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС (www.mpn.gov.rs/formular за
пријем у радни однос у установама образовања
и васпитања), кандидат за директора прилаже:
1. оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 2.
оригинал или оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту или обавештење
о положеном испиту за лиценцу наставника
или стручног сарадника; 3. доказ да је средње,
више или високо образовање стечено на језику на коме се изводи образовно-васпитни рад
(српском језику) или да је положен испит из тог
језика по програму одговарајуће високошколске
установе; ако је кандидат стекао високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад (српском језику), доказ је јавна
исправа (диплома) о стеченом високом образовању (која је већ приложена) или ако кандидат није стекао високо образовање на језику
на коме се остварује образовно-васпитни рад
(српском језику), онда се мора приложити јавна исправа (диплома) или одговарајућа потврда
да су више или средње образовање стекли на
језику на коме се изводи образовно-васпитни
рад (српском језику) или уверење/потврда да
су положили испит из тог језика по програму
одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија); 4. оригинал или
оверену фотокопију потврде о радном искуству,
да има најмање осам година рада у установама
на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања; 5. доказ
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка
3 Закона, као ни за повреду забране из чланова 110 и 113 Закона – уверење надлежног
Бесплатна публикација о запошљавању

МУП-а Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци од дана
достављања пријаве на конкурс); 6. доказ да
против кандидата није покренут кривични
поступак, донета наредба о спровођењу истраге, подигнута оптужница нити донето решење
о одређивању притвора – уверење надлежног суда (оригинал или оверена фотокопија,
не старије од 6 месеци од дана достављања
пријаве на конкурс); 7. доказ да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности – уверење надлежног привредног суда (оригинал
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс);
8. лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом
и ученицима, не старије од 6 месеци од дана
достављања пријаве на конкурс, које издаје
надлежна здравствена установа; 9. оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци
од дана достављања пријаве на конкурс); 10.
оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци
од дана достављања пријаве на конкурс), 11.
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања
уколико је кандидат претходно обављао дужност директора школе (оригинал или оверена
фотокопија); 12. доказ о резултату стручно-педагошког надзора – извештај просветног саветника уколико га кандидат поседује (пријава ће
се сматрати потпуном и уколико кандидат не
поседује овај извештај); 13. потврду/уверење о
савладаној обуци и положеном испиту за директора установе – уколико га поседује (пријава ће
се сматрати потпуном и уколико кандидат нема
положен испит за директора, али је дужан да
га положи у року од две године од дана ступања на дужност); 14. биографију са кратким
кретањем у служби и предлогом програма рада
директора школе. Документа се достављају
у оригиналу или овереној фотокопији и иста
се по окончању конкурса не враћају кандидатима. Кандидат који се пријављује на радно
место директора попуњава пријавни формулар (образац на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја), а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом доставља
лично или поштом на горе наведену адресу
школе, у затвореној ковери са назнаком: „Конкурс за избор директора школе”. Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне или неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. О резултатима
конкурса кандидат ће бити обавештен након
пријема решења о именовању директора школе од стране министра просвете, науке и технолошког развоја. Сва додатна обавештења могу
се добити код секретара школе на телефон:
011/2850-779.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
11275 Бољевци, Браће Кокар 5
тел. 011/8403-454
e-mail: os_boljevci@yahoo.com

Наставник предметне наставе
– биологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа, прописаних чланом 24 став 1
Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 –

одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично
тумачење), потребно је да кандидат испуњава и посебне услове прописане чл. 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
– др. закони, 10/2019 и 6/2020), и то да: 1) има
одговарајуће образовање прописано чланом
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања 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 које је стекло образовање на студијама другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука мора да
има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, као и чланом 3
став 1 тачка 10) 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) и
то: професор биологије, дипломирани биолог,
дипломирани молекуларни биолог и физиолог, професор биологије и хемије, дипломирани биолог – смер заштите животне средине,
дипломирани биолог – еколог, дипломирани
професор биологије и хемије, професор биологије – географије, професор биологије – хемије,
професор биологије – физике, професор биологије – информатике, професор биологије
– математике, дипломирани професор биологије – мастер, дипломирани биолог – мастер,
дипломирани професор биологије – хемије,
мастер, дипломирани професор биологије –
географије, мастер, дипломирани молекуларни
биолог – мастер, дипломирани биолог заштите
животне средине, мастер биолог, мастер професор биологије, мастер професор биологије
и географије, мастер професор биологије и
хемије; мастер професор предметне наставе;
лица која су стекла академско звање мастер
морају имати претходно завршене основне
академске студије биологије; 2) има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
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
Репубилке Србије; 5) зна српски језик. Докази о
испуњености услова из тач. 1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ из тачке
2) прибавља се пре закључења уговора о раду.
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Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом доставља школи. Уз
пријавни формулар са званичне интернет странице, потребно је да кандидат достави следећу
документацију: кратку биографију (CV); оверен
препис/оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оригинал или
оверену фотокопију уверења да није осуђиван,
не старије од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству РС,
не старије од 6 месеци; оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених,
издатог на прописаном обрасцу са холограмом. За лица која нису стекла образовање на
српском језику – доказ о положеном испиту из
српског језика са методиком, по програму одоговарајуће високошколске установе. Доказ о
здравственој способности за рад са ученицима
(уверење о здравственом стању) прилаже изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Пријава на конкурс мора садржати актуелни
број телефона и тачну адресу пребивалишта
кандидата. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе, која утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос у року од 8 дана од дана истека рока за
пријем пријава. Кандидати који су изабрани у
ужи избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос у року од 8 дана од дана пријема
резултата психолошке процене способности за
рад са ученицима. Конкурсна комисија обавља
разговор са кандидатима са листе и доноси
решење о избору кандидата у року од 8 дана
од дана обављеног разговора са кандидатима.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријавни формулар са
конкурсом траженим документима и доказима о
испуњавању услова, доставити у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса, лично у секретаријат школе или на горе наведену адресу, са
назнаком: „За конкурс – наставник предметне
наставе – биологија”. Ближа обавештења о конкурсу могу се добити на телефон: 011/8403-454
или на имејл школе: os_boljevci@yahoo.com.
Подаци који се прикупљају биће искоришћени само у сврху обраде података у конкурсном
поступку, у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/2018).

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
„НАДА ДИМИЋ”
11080 Земун, 22. октобра 19

Наставник предметне наставе
– српски језик и књижевност
са 65% радног времена
и грађанско васпитање
са 20% радног времена

укупно 85% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
односно до повратка запослене
са породиљског одсуства и одсуства
ради неге детета
УСЛОВИ: у складу са чл. 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 10/2019 и 06/2020), потребно је да лице
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има одговарајуће образовање на студијама другог степена – мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије или завршене основне студије у трајању
од најмање 4 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 правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања и давања
мита, за кривична дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад.
Кандидати прилажу: пријавни формулар који
се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, кратку биографију, уверење
или потврду о неосуђиваности за горе наведена кривична дела коју издаје полицијска управа
(оригинал, не старије од шест месеци), извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), уверење о држављанству (не
старије од шест месеци, оригинал или оверену
фотокопију), очитану личну карту или фотокопију, доказ о савладаном програму обуке за
извођење наставе из предмета грађанско васпитање за одговарајући разред, односно да су
претходно завршили неке од следећих програма: Обука за наставника грађанског васпитања,
Интерактивна обука / тимски рад, Умеће одрастања, Умеће комуникације, Активна настава кроз учење, Едукација за ненасиље, Речи
су прозори и зидови, Чувари осмеха, Учионица добре воље, Култура критичког мишљења,
Буквар дечијих права, Дебатни клуб, Безбедно дете, Злостављање и занемаривање деце,
Здраво да сте, или која имају завршен специјалистички курс за наставнике грађанског васпитања на одговарајућој високошколској установи, у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача
у стручним школама, („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 13/2016, 2/2017, 13/2018,
7/2019, 2/2020, 14/2020, 15/2020 и 1/2021).
Доказ о знању српског језика, на коме се остварује образовно-васпитни рад доставља само
кандидат који одговарајуће образовање није
стекао на српском језику. Кандидати потребну
документацију достављају лично у секретаријат
школе или на горенаведену адресу, у року од 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Контакт особа: Душица Ружић, секретар, телефон:
011/2190-386.

Наставник предметне наставе
– географија

са 40% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, односно до повратка
запослене са породиљског одсуства
и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: у складу са чл. 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања

(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 10/2019 и 06/2020), потребно је да лице
има одговарајуће образовање на студијама
другог степена – мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије или завршене основне студије у трајању од најмање 4 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 правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања и давања мита, за кривична
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати прилажу: пријавни формулар који се налази на
званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, кратку биографију, уверење или потврду
о неосуђиваности за горе наведена кривична
дела коју издаје полицијска управа (оригинал,
не старије од шест месеци); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), уверење о држављанству, не старије
од шест месеци (оригинал или оверену фотокопију), очитану личну карту или фотокопију
личне карте. Доказ о знању српског језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад доставља само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику. Кандидати потребну документацију достављају лично
у секретаријат школе или на горенаведену
адресу, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Контакт особа: Душица Ружић,
секретар, телефон 011/2190-386.

САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11080 Земун, Цара Душана 262

Наставник биологије

са 20% радног времена
(8 сати рада недељно),
на одређено време
УСЛОВИ: испуњеност општих услова у складу
са Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05,
95/18 – аутент. тумачење), услова из члана
139 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17... 6/20,
у наставку: ЗОСОВ): 1. да кандидат има одговарајуће образовање у складу са Правилником
о степену и врсти образовања наставника из
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 8/15... 7/19);
2. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3.
да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања
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мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћај и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за кога није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има 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 прописана 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: 011/7359-221.

ИЗМЕНА КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Чика Љубина 18-20
тел. 011/3206-104

Конкурс објављен 03.03.2021. године у публикацији „Послови” мења се за радно место:
доцент за ужу научну област Општа савремена
историја, са 70% радног времена, на одређено
време од пет година, тако што уместо 2, треба да стоји: 1 извршилац. У осталом делу текст
конкурса остаје непромењен.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
Београд – Земун, Немањина 6

Наставник за избор у звање
и на радно место редовног
професора за ужу научну област
Управљање безбедношћу
и квалитетом хране
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне области за коју се бира.
Остали услови утврђени су Законом о високом
образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду, Правилником о мимималним условима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду,
Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником
о уређењу дела поступка избора у звања и
заснивања радног односа наставника и начину
и поступку избора у звања и заснивања радног
односа сарадника и Статутом Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс са доказима
о испуњености услова конкурса: биографија,
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списак радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, потврда надлежног
органа да кандидат није под истрагом (документа у оригиналу или овереном препису и
не старија од шест месеци), достављају се на
адресу: Пољопривредни факултет у Београду –
Земуну, Немањина 6. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Конкурс је
отворен 15 дана.

Наставник за избор у звање
и на радно место редовног
професора за ужу научну област
Пољопривредна техника
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне области за коју се бира.
Остали услови утврђени су Законом о високом
образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду, Правилником о мимималним условима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду,
Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником
о уређењу дела поступка избора у звања и
заснивања радног односа наставника и начину
и поступку избора у звања и заснивања радног
односа сарадника и Статутом Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс са доказима
о испуњености услова конкурса: биографија,
списак радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, потврда надлежног
органа да кандидат није под истрагом (документа у оригиналу или овереном препису и
не старија од шест месеци), достављају се на
адресу: Пољопривредни факултет у Београду –
Земуну, Немањина 6. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Конкурс је
отворен 15 дана.

Наставник за избор у звање
и на радно место ванредног
професора за ужу научну област
Биохемија
на одређено време
од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне области за коју се бира.
Остали услови утврђени су Законом о високом
образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду, Правилником о мимималним условима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду,
Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником
о уређењу дела поступка избора у звања и
заснивања радног односа наставника и начину
и поступку избора у звања и заснивања радног
односа сарадника и Статутом Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс са доказима
о испуњености услова конкурса: биографија,
списак радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, потврда надлежног
органа да кандидат није под истрагом (документа у оригиналу или овереном препису и
не старија од шест месеци), достављају се на
адресу: Пољопривредни факултет у Београду –
Земуну, Немањина 6. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Конкурс је
отворен 15 дана.

Наставник за избор у звање
и на радно место доцента
за ужу научну област Хемија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне области за коју се бира.
Остали услови утврђени су Законом о високом
образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду, Правилником о мимималним условима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду,
Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником
о уређењу дела поступка избора у звања и
заснивања радног односа наставника и начину
и поступку избора у звања и заснивања радног
односа сарадника и Статутом Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс са доказима
о испуњености услова конкурса: биографија,
списак радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, потврда надлежног
органа да кандидат није под истрагом (документа у оригиналу или овереном препису и
не старија од шест месеци), достављају се на
адресу: Пољопривредни факултет у Београду –
Земуну, Немањина 6. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Конкурс је
отворен 15 дана.

ГИМНАЗИЈА МЛАДЕНОВАЦ
11400 Младеновац
Краља Александра Обреновића 25
тел. 011/8231-366
e-mail: gimmladsekretar@gmail.com

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове
прописане чл. 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018,
10/2019 и 6/2020) и Правилником о ближим
условима за избор директора установа образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 108/2015): 1. да има одговарајуће високо
образовање за наставника гимназије, за педагога и психолога, стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије), и то: (1) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; ово лице 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
пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; 2. дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника;
3. најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања; 4. да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 5. да није осуђиван правоснажном пресудом из чл. 139 став 1 тачка 3)
Закона о основама система образовања и васпитања за кривична дела за која је изречена
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безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 6. да није
правоснажно осуђен за привредни преступ у
вршењу раније дужности; 7. да има држављанство Републике Србије; 8. да зна српски језик
на ком се остварује образовно-васпитни рад; 9.
да има положен испит за директора установе
(изабрани директор који није положио испит за
директора дужан је да га положи у року од две
године од дана ступања на дужност, у складу са
условима прописаним законом).

новања. Сви наведени докази саставни су део
пријаве на конкурс и не могу бити старији од
6 месеци, а могу се доставити оригинали или
оверене копије. Пријава на конкурс са доказима о испуњавању услова конкурса подноси се
лично у секретаријату школе од 08.00 до 14.00
часова сваким радним или поштом на горе
наведену адресу, са назнаком „За конкурс за
директора”, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Достављена документација не враћа се кандидату. Министар у
року од 30 дана од дана пријема документације
врши избор директора школе и доноси решење
о његовом именовању, о чему школа писаним
путем обавештава лица која су се пријавила на
конкурс. Додатне информације могу се добити
код секретара школе на телефон: 011/8231-366.

ОСТАЛО: Уз потписану пријаву на конкурс кандидат подноси: 1. биографију са прегледом
кретања у служби; 2. оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем високом степену
образовања (овера не може бити старија од 6
месеци); 3. оверену копију уверења о положеном стручном испиту за наставника или стручног сарадника или оверену копију обавештења
о положеном испиту за лиценцу наставника или
стручног сарадника (овера не може бити старија од 6 месеци); 4. потврду да има најмање 8
година рада у установи у области образовања и
васпитања након стицања одговарајућег образовања; 5. лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (подноси се пре закључења
уговора о раду); 6. уверење које издаје Министарство унутрашњих послова да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела 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; 7. 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 из члана 7 Правилника о ближим
условима за избор директора установе образовања и васпитања; 8. уверење привредног
суда да није правоснажно осуђен за привредни
преступ у вршењу раније дужности; 9. уверење
о држављанству; 10. извод из матичне књиге
рођених; 11. доказ о знању језика на коме се
изводи образовно-васпитни рад (у обавези су
да доставе кандидати који образовање нису
стекли на српском језику, а доказује се потврдом високошколске установе да је кандидат
положио српски језик на основу акредитованог
студијског програма високошколске установе);
12. извештај просветног саветника о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(уколико поседује овакав извештај); 13. уколико се на конкурс пријави лице које је претходно
обављало дужност директора установе, дужно
је да достави резултате стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вред-
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Краља Милана 50
тел. 011/3620-760

Редовни професор за ужу уметничку
област Клавир
2 извршиоца

Редовни професор за ужу уметничку
област Виола
Ванредни професор за ужу
уметничку област Клавир

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Доцент за ужу уметничку област
Гудачких инструмената – упоредни
предмети (Оркестарске деонице за
Виолу)

Асистент за ужу научну област Јавна
управа, локална самоуправа и јавне
политике
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област
Социјална политика

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу уметничку област
Гудачких инструмената – упоредни
предмети (Методика наставе
гудачких инструмената)
на одређено време од 5 година

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да су студенти докторских студија или да су магистри наука са прихваћеном темом докторске дисертације, који су
сваки од претходних степена студија завршили
са просечном оценом најмање осам (8), да имају
смисао за наставни рад, као и да испуњавају
услове предвиђене Законом о високом образовању („Службени гласник РС”, број 88/17...
11/21 – аутентично тумачење), Статутом и Правилником о начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа сарадника Универзитета у Београду – Факултета политичких наука.
Приликом избора узима се у обзир већа просечна оцена у току студирања, а посебно из уже
научне области за коју се кандидат бира, време
трајања студија, мотивисаност за рад у настави
и познавање светских језика. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса (биографија,
оверен препис диплома са претходних нивоа
студија стечених у земљи или решења о признавању стране високошколске исправе о одговарајућој стручној спреми, потврда о уписаним
докторским студијама или одлука универзитета о прихваћеној теми докторске дисертације,
уверење о положеним испитима са претходних
нивоа студија, доказ о познавању светских језика, списак објављених радова и радове, очитана/копија личне карте кандидата) доставити
на адресу Факултета политичких наука, Београд, Јове Илића 165, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса. Уз пријаву кандидати су
дужни да доставе и својеручно потписану изјаву
о изворности која је доступна на линку: www.
fpn.bg.ac.rs/5010. Неблаговремено достављене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Доцент за ужу уметничку област
Дрвених дувачких инструмената –
упоредни предмети
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу уметничку област
Лимених дувачких инструмената –
упоредни предмети
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу уметничку област
Соло певање
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу уметничку област
Композиција
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу уметничку област
Гитара
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије
(II степен).

Ванредни професор за ужу научну
област Музичка теорија
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу
научну област Етномузикологија
(Етнологија и Етнокореологија)
на одређено време од 5 година

Доцент или ванредни професор
за ужу научну област Музичка
педагогија
на одређено време од 5 година

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

Доцент за ужу научну област
Музикологија
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршене докторске академске студије (III степен); научни степен доктора наука.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Доцент или ванредни професор
за ужу уметничку област Дрвених
дувачких инструмената – упоредни
предмети (оркестарске деонице
флауте и методика наставе главног
предмета Флауте)
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије
(II степен); минимум 5 година радног искуства
у оркестру као соло флаута (симфонијски или
опера); обавезно педагошко искуство.

Наставник за ужу стручну област
Италијански језик
УСЛОВИ: завршене основне академске студије
(I степен); завршене мастер академске студије
(II степен).

Асистент за ужу уметничку област
Виолина
на одређено време од 3 године
2 извршиоца

Асистент за ужу научну област
Музичка теорија
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област
Музичка педагогија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (II
степен); студент докторских академских студија.
ОСТАЛО: услови за радна места одређени су
Законом о високом образовању („Сл. гласник
РС” бр. 88/17, 27/18, 73/18, 67/19, 6/20), Минималним условима за избор у звања наставника
на универзитету („Сл. гласник РС”, бр. 101/15,
102/16, 119/17), Правилником о јединственим
минималним условима за избор у звања наставника Универзитета уметности у Београду бр.
7/210 од 5. маја 2016. године, Статутом Факултета, Правилником о минималним условима за
избор у звања наставника на Факултету музичке уметности бр. 01-1757/16 од 8. јула 2016.
године, Правилником о минималним условима за избор у звања уметничких сарадника на
Факултету музичке уметности бр. 01-960/19 од
12. априла 2019. године и Правилник о организацији и систематизацији послова на Факултету
01-779/18 и 01-1470/18. Молбе са навођењем
конкурса на који се кандидат пријављује,
попуњен Образац 2, потврда да кандидат није
осуђиван за кривична дела из члана 134. став 5
Статута Факултета и прилози којима се доказује
испуњавање услова конкурса наведених у
Обрасцу, као и наведеном мејл адресом подносе се Факултету музичке уметности у Београду у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Образац 2 може се преузети са сајта Факултета
http: //fmu.bg.ac.rs/obavestenja_i_konkursi.php.
Попуњен Образац 2 на ћирилици, у складу са
условима из Правилника о минималним условима за избор у звања наставника на Факултету бр. 01-1757/16 од 8. јула 2016. године и
Правилником о минималним условима за избор
у звања уметничких сарадника на Факултету
музичке уметности бр. 01-960/19 од 12. априла
2019. године, доставља се у електронској форми на мејл: kadrovska@fmu.bg.ac.rs. Све додатне информације могу се добити у Општој служби Факултета на тел. 3620-760. Неблаговремене
пријаве, пријаве без потписа, као и пријаве без
потребне документације неће се узимати у разматрање.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА
„МАРИЈА БУРСАЋ”
11000 Београд, Милана Ракића 81

Наставник биологије

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета, са 95
одсто радног времена
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба
да испуњавају услове за пријем у радни однос
прописане чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања и Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи и то: 1.
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) 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 кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиља
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примања
или давања мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидат попуњава пријавни формулар
који преузима на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
и са одштампаним пријавним формуларом доставља следећу документацију: 1. оригинал или
оверену фотокопију 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 основам система образовања
и васпитања, кандидат прибавља у надлежној полицијској управи МУП-а, не старије од
6 месеци, у оригиналу или овереној копији;
4. уверење о држављанству РС, оригинал или
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци; 5.
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија); 6. доказ о знању српског
језика као језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи, доставља се само
уколико одговарајуће образовање није стечено
на српском језику; 7. радну и личну биографију
са адресом и контакт телефоном – CV.
ОСТАЛО: 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. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”.
Тражена документа достављају се лично или
путем поште на адресу: ОШ „Марија Бурсаћ”,
11050 Београд, са назнаком: „За конкурс”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Телефон за информације:
011/3820-314 (секретар школе).

БАЛЕТСКА ШКОЛА
„ЛУЈО ДАВИЧО”
11000 Београд, Кнез Милетина 8
тел. 011/3221-815

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде
изабрано лице које испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 72/2018
– др. закон, 10/2019 и 6/2020), у даљем тексту:
ЗОСОВ и Правилником о ближим условима за
избор директора установа образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 108/2015) и
то: 1. да има одговарајуће високо образовање
за наставника уметничке школе (у подручју
рада Култура, уметност и јавно информисање),
педагога или психолога: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије), и то: (1) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; лице из става
1 тачка 1) подтачка (2) мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2. да има дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника
(лиценцу); 3. да има обуку и положен испит
за директора установе (изабрани кандидат
који нема положен испит за директора дужан
је да га положи у року од две године од дана
ступања на дужност): 4. да има држављанство
Републике Србије; 5. да има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; 6. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 7. да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, 8. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, 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; 9. да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 10. да
против њега није покренут кривични поступак
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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 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; 11. да није осуђиван правноснажном пресудом за привредни
преступ утврђен Законом о основама система образовања и васпитања у вршењу раније
дужности; 12. да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик);
13. кандидат који је претходно обављао дужност директора установе дужан је да достави
резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања, уколико
је вршено спољашње вредновање установе;
14. кандидат који претходно није обављао дужност директора установе дужан је да достави
резултат стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника)
уколико је вршен стручно-педагошки надзор у
раду кандидата.
ОСТАЛО: Уз одштампан, попуњен и потписан пријавни формулар са званичне интернет
странице МПНТР, кандидат треба да приложи
следеће доказе: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању;
оригинал или оверену фотокопију уверења о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду да има најмање 8 година
рада у области образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања (оригинал
или оверена фотокопија); уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима, не старије од 6 месеци од дана издавања (оригинал или оверена
фотокопија); уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци од дана
издавања (оригинал или оверена фотокопија);
уверење надлежног суда да против кандидата
није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора
пре доношења оптужног предлога за кривична
дела 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, не старије од 6 месеци од
дана издавања (оригинал или оверена фотокопија); уверење надлежне полицијске управе да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
не старије од 6 месеци од дана издавања (оригинал или оверена фотокопија); потврда Повереника за равноправност да у односу на њега
није утврђено дискриминаторно понашање, не
старије од 6 месеци од дана издавања (оригинал или оверена фотокопија); уверење привредног суда да није осуђиван правноснажном
пресудом за привредни преступ у вршењу
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раније дужности, не старије од 6 месеци од
дана издавања (оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника), ако га кандидат поседује, у
супротном потребно је доставити потврду да
није вршен стручно-педагошки надзор у раду
кандидата; доказ о резултату стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања за кандидата који је претходно обављао
дужност директора школе – извештај Министарства просвете (достављају кандидати који су
претходно обављали дужност директора школе) у супротном је потребно доставити потврду да у периоду његовог мандата није вршен
стручно-педагошки надзор школе; лиценцу за
директора школе, у оригиналу или овереној
фотокопији (ако кандидат поседује лиценцу за
директора школе); радну биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом
програма рада директора. Доказ о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад доставља само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском
језику. Кандидат изабран за директора школе
који нема положен испит за директора школе
дужан је да га положи у року од две године
од дана ступања на дужност, у складу са условима прописаним законом. Кандидат попуњава
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и одштампани формулар заједно са пријавом на конкурс за избор директора
и комплетном документацијом доставља лично
или поштом на наведену адресу школе, са назнаком: „Конкурс за избор директора школе”, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс се неће узети у разматрање. Документација која се подноси уз пријаву на конкурс доставља се у оригиналу или овереној фотокопији.
Документација која је достављена уз пријаву
на конкурс се не враћа кандидатима, већ се
доставља министру ради доношења одлуке о
избору директора. Ближе информације могу се
добити у секретаријату школе, лично или позивом на телефон: 011/322-1815.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Медицинска и
клиничка биохемија
на одређено време од 5 година

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

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

Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Судска
медицина
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Физикална
медицина и рехабилитација
на одређено време од 5 година
3 извршиоца

Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Интерна
медицина (гастроентерологија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Интерна
медицина (реуматологија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Интерна
медицина (кардиологија)
на одређено време од 5 година
3 извршиоца

Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Хирургија са
анестезиологијом (општа хирургија)

11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-321

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу научну
област Дерматовенерологија
Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу научну
област Неурологија
Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу научну
област Гинекологија и акушерство
Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу научну
област Дерматовенерологија
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
3 извршиоца

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Интерна медицина
(ендокринологија)

Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Хирургија са
анестезиологијом (општа хирургија,
васкуларна хирургија)
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

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

Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Хирургија са
анестезиологијом (урологија)
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
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стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду.

Сарадник за избор у звање асистента
за ужу научну област Анатомија
на одређено време од 3 године
2 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну
област Медицинска и клиничка
биохемија
на одређено време од 1 године
2 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну
област Патолошка физиологија
на одређено време од 1 године

Сарадник у настави за ужу научну
област Микробиологија
на одређено време од 1 године

Сарадник у настави за ужу научну
област Хигијена са медицинском
екологијом
на одређено време од 1 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII 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.
ОСТАЛО: 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, у року од 15 дана од
објављивања конкурса.

XIII БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
Београд, Љешка 47

Наставник предметне наставе –
српски језик и књижевност
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/1018 – др. закон,
10/2019 и 6/2020) и то: 1. да имају одговарајуће
образовање, и то високо образовање прописано чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС” бр. 88/2017, 27/1018 – др. закон,
10/2019 и 6/2020) као и одговарајућу врсту
образовања прописану Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС – Просветни гласник”
бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018,
7/2019, 2/2029, 3/2020, 14/2020 и 1/2021); 2. да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
Бесплатна публикација о запошљавању

затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да имају држављанство Републике
Србије; 5. да знају српски језик (односи се само
на кандидате који одговарајуће образовање
нису стекли на српском језику).
ОСТАЛО: Кандидати подносе следећу документацију: 1. попуњен и одштампан пријавни формулар, који се преузима са интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја РС; 2. радну биографију; 3. оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању (кандидати са звањем мастер достављају и диплому основних академских студија); 4. оверену фотокопију додатка дипломе
уколико се уз диплому издаје додатак по посебним прописима; 5. оверену фотокопију дозволе
за рад наставника или стручног сарадника (уколико је поседују); 6. уверење да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело
(утврђено чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (издато
од МУП-а, не старије од 6 месеци, оригинал или
оверена фотокопија); 7. потврда да за кандидата није утврђено дискриминаторно понашање
у складу са законом (издато од Повереника за
заштиту равноправности, не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); 8. уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија, издат на
прописаном обрасцу са холограмом); 9. извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, издат на прописаном обрасцу
са холограмом); 10. доказ о знању српског
језика (достављају само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском
језику и то доказ да су положили испит из српског језика са методиком, по програму одговарајуће високошколске установе, оригинал или
оверена фотокопија). Пре закључења уговора о
раду, изабрани кандидат је у обавези да поднесе доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима (лекарско
уверење, оригинал или оверену фотокопију, не
старије од шест месеци). Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху
обраде података у конкурсном поступку, у складу са Законом о заштити података о личности.
Пријаве се достављају на адресу: XIII Београдска гимназија, Љешка 47, Београд, у року од 8
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве
се подносе лично у секретаријату школе, радним данима од 11 до 13 часова или поштом на
адресу школе, са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене пријаве на конкурс, као и пријаве
са непотпуном и неовереном документацијом,
неће се узимати у разматрање.

Стручни сарадник – библиотекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС” бр. 88/2017, 27/1018 – др. закон,
10/2019 и 6/2020) и то: 1. да има одговарајуће
образовање, и то високо образовање прописано чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени

гласник РС”, бр. 88/2017, 27/1018 – др. закон,
10/2019 и 6/2020), као и одговарајућу врсту
образовања прописану Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС – Просветни гласник”,
бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018,
7/2019, 2/2029, 3/2020, 14/2020 и 1/2021); 2. да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. да има држављанство Републике
Србије; 5. да зна српски језик (односи се само
на кандидате који одговарајуће образовање
нису стекли на српском језику).
ОСТАЛО: Кандидати подносе следећу документацију: 1. попуњен и одштампан пријавни формулар који се преузима са интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја РС; 2. радну биографију; 3. оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању (кандидати са звањем мастер достављају и диплому основних академских студија); 4. оверену фотокопију додатка дипломе,
уколико се уз диплому издаје додатак по посебним прописима; 5. оверену фотокопију дозволе
за рад наставника или стручног сарадника (уколико је поседују); 6. уверење да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело
(утврђено чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (издато
од МУП-а, не старије од 6 месеци, оригинал или
оверена фотокопија); 7. потврда да за кандидата није утврђено дискриминаторно понашање
у складу са законом (издато од Повереника за
заштиту равноправности, не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); 8. уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија, издато на
прописаном обрасцу са холограмом); 9. извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, издат на прописаном обрасцу са
холограмом); 10. доказ о знању српског језика
(достављају само кандидати који одговарајуће
образовање нису стекли на српском језику и то
доказ да су положили испит из српског језика са
методиком, по програму одговарајуће високошколске установе, оригинал или оверена фотокопија). Пре закључења уговора о раду, изабрани
кандидат је у обавези да поднесе доказ да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима (лекарско уверење, оригинал
или оверену фотокопију, не старије од шест
месеци). Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху обраде података
у конкурсном поступку, у складу са Законом о
заштити података о личности. Пријаве се достављају на адресу: XIII Београдска гимназија,
Љешка 47, Београд, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве се подносе лично у секретаријату школе, радним данима од 11
до 13 часова или поштом на адресу школе, са
назнаком „За конкурс”. Неблаговремене пријаве на конкурс, као и пријаве са непотпуном и
неовереном документацијом, неће се узимати у
разматрање.
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Наставник предметне наставе –
биологија
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/1018 – др. закон,
10/2019 и 6/2020) и то: 1. да има одговарајуће
образовање, и то високо образовање прописано чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/1018 – др. закон,
10/2019 и 6/2020), као и одговарајућу врсту
образовања прописану Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС – Просветни гласник”
бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018,
7/2019, 2/2029, 3/2020, 14/2020 и 1/2021): 2. да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. да имају држављанство Републике Србије; 5. да знају српски језик (односи се
само на кандидате који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику).
ОСТАЛО: Кандидати подносе следећу документацију: 1. попуњен и одштампан пријавни формулар, који се преузима са интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја РС; 2. радну биографију; 3. оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању (кандидати са звањем мастер достављају и диплому основних академских студија); 4. оверену фотокопију додатка дипломе уколико се уз диплому издаје додатак по
посебним прописима; 5. оверену фотокопију
дозволе за рад наставника или стручног сарадника (уколико је поседују); 6. уверење да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривично
дело (утврђено чл. 139 став 1 тачка 3) Закона
о основама система образовања и васпитања
(издато од МУП-а, не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); 7. потврда да
за кандидата није утврђено дискриминаторно понашање у складу са законом (издато од
Повереника за заштиту равноправности, не
старије од 6 месеци, оригинал или оверена
фотокопија); 8. уверење о држављанству РС
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија, издато на прописаном обрасцу
са холограмом); 9. извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија,
издат на прописаном обрасцу са холограмом);
10. доказ о знању српског језика (достављају
само кандидати који одговарајуће образовање
нису стекли на српском језику и то доказ да су
положили испит из српског језика са методиком, по програму одговарајуће високошколске
установе, оригинал или оверена фотокопија).
Пре закључења уговора о раду, изабрани кандидат је у обавези да поднесе доказ да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима (лекарско уверење, оригинал или оверену фотокопију, не старије од
шест месеци). Подаци који се прикупљају биће
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искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку, у складу са Законом о заштити података о личности. Пријаве се
достављају на адресу: XIII Београдска гимназија, Љешка 47, Београд, у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса. Пријаве се подносе лично у секретаријату школе, радним данима
од 11 до 13 часова или поштом на адресу школе, са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене
пријаве на конкурс, као и пријаве са непотпуном и неовереном документацијом, неће се узимати у разматрање.

КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКИ
УНИВЕРЗИТЕТ
Београд
Земун, Цара Душана 196

Наставник у звању редовног или
ванредног професора за ужу научну
област Управно право, за наставни
предмет Управно право
УСЛОВИ: завршене основне студије – правни
факултет, стечен научни назив доктора наука
из одговарајуће научне области и способност
за наставни рад. Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене
одредбама Закона о високом образовању, Статута и Правилника о поступку и условима за
избор у звања наставника и сарадника. Кандидат уз пријаву прилаже: биографију, уверење
о држављанству Републике Србије, извод из
матичне књиге рођених, уверење да против
њега није покренут кривични поступак, нити
истрага (које није старије од шест месеци);
оверене копије диплома или уверења завршених степена студија, списак научних и стручних
радова, као и по један примерак тих радова.
Пријаве са биографијом и траженим доказима
о стеченом образовању достављају се Криминалистичко-полицијском универзитету у року од
8 (осам) дана од дана објављивања овог конкурса, на адресу: Улица цара Душана 196, Београд, 11080 Земун. Пријаве поднете по истеку
рока и пријаве без потребних доказа неће се
разматрати.

Наставник у звању редовног или
ванредног професора за ужу научну
област Казнено право, за наставни
предмет Кривично процесно право
УСЛОВИ: завршене основне студије – правни
факултет, стечен научни назив доктора наука
из одговарајуће научне области и способност
за наставни рад. Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене
одредбама Закона о високом образовању, Статута и Правилника о поступку и условима за
избор у звања наставника и сарадника. Кандидат уз пријаву прилаже: биографију, уверење
о држављанству Републике Србије, извод из
матичне књиге рођених, уверење да против
њега није покренут кривични поступак, нити
истрага (које није старије од шест месеци),
оверене копије диплома или уверења завршених степена студија, списак научних и стручних
радова, као и по један примерак тих радова.
Пријаве са биографијом и траженим доказима
о стеченом образовању, достављају се Криминалистичко-полицијском универзитету у року од
8 (осам) дана од дана објављивања овог конкурса, на адресу: Улица цара Душана 196, Београд, 11080 Земун. Пријаве поднете по истеку
рока и пријаве без потребних доказа неће се
разматрати.

Наставник у звању редовног или
ванредног професора за ужу научну
област Информационе технологије,
за наставни предмет Основи
полицијске информатике
УСЛОВИ: завршене основне студије – електротехнички факултет, факултет природно-математичких наука или факултет организационих
наука, стечен научни назив доктора наука из
одговарајуће научне области и способност за
наставни рад. Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене
одредбама Закона о високом образовању, Статута и Правилника о поступку и условима за
избор у звања наставника и сарадника. Кандидат уз пријаву прилаже: биографију, уверење
о држављанству Републике Србије, извод из
матичне књиге рођених, уверење да против
њега није покренут кривични поступак, нити
истрага (које није старије од шест месеци),
оверене копије диплома или уверења завршених степена студија, списак научних и стручних
радова, као и по један примерак тих радова.
Пријаве са биографијом и траженим доказима
о стеченом образовању достављају се Криминалистичко-полицијском универзитету у року од
8 (осам) дана од дана објављивања овог конкурса, на адресу: Улица цара Душана 196, Београд, 11080 Земун. Пријаве поднете по истеку
рока и пријаве без потребних доказа неће се
разматрати.

ОШ „КОСТА АБРАШЕВИЋ”
Београд, 11231 Ресник
Милорада Јанковића Доце 34

1. Педагошки асистент
на одређено време
до 31.08.2021. године

УСЛОВИ: Сходно члану 14, члану 136 и члану
139 Закона о основама система образовања
и васпитања, кандидати треба да испуњавају
следеће услове: педагошки асистент – у складу са Правилником о педагошком асистенту и
андрагошком асистенту („Службени гласник
РС”, број 87), да поседује одговарајуће образовање, зна ромски језик и има савладан програм
обуке у складу са Правилником о педагошком
и андрагошком асистенту; да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије;
3. да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Као доказ се подносе: оверен
препис дипломе о стеченом образовању, сертификат о завршеном програму обуке за педагошког асистента (оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених, извод
из матичне књиге венчаних (за особе које су
мењале презиме), уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци), уверење о неосуђиваности и лекарско уверење (приликом закључења уговора о раду). Кандидати који уђу у ужи
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избор биће упућени на претходну психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима у Националну службу за запошљавање
у Београду. Пријаве са биографијом (обавезно написати контакт тел.) се подносе у року
од 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”, на адресу: ОШ „Коста Абрашевић”
Ресник, Милорада Јанковића Доце 34, 11231
Ресник. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Одлука ће бити донета у
законском року.

ОСНОВНА ШКОЛА „БОРА ЛАЗИЋ”
11406 Влашка
тел. 011/8201-378

Наставник математике
са 89% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице које испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/17, 10/19) и услове прописане Правилником Министарства просвете о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи.Кандидати достављају следећу
документацију: 1. одштампан попуњен пријавни формулар (који могу преузети са званичне
интернет странице Министарства просвете), 2.
кратку биографију, 3. оверену копију дипломе о одговарајућем образовању, 4. оригинал
или оверену копију уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци), 5.
потврду о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица, или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична делапротив 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. Потврду
о неосуђиваности издаје МУП.
ОСТАЛО: Кандидати достављају потребну
документацију у року од 8 дана од дана објаве
конкурса, на адресу школе: ОШ „Бора Лазић”,
11406 Влашка, са назнаком „За конкурс”.

ГИМНАЗИЈА „РУЂЕР БОШКОВИЋ”
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
Београд, Кнеза Вишеслава 17

Професор немачког језика

на одређено време преко 60 дана
ради замене одсутне запослене,
са 80% радног времена
УСЛОВИ: да кандидат поседује VII степен стручне спреме (мастер академске студије или
основне студије у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године),
филолошки факултет, са знањем енглеског
језика (ниво Б2, пожељан ниво Ц1).

Професор физике
УСЛОВИ: да кандидат поседује VII степен стручне спреме (мастер академске студије или
основне студије у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали висоБесплатна публикација о запошљавању

ко образовање до 10. септембра 2005. године),
физички факултет, са знањем енглеског језика
(ниво Б2, пожељан ниво Ц1).
ОСТАЛО: Биографију слати искључиво на
мејл-адресу: konkurs@boskovic.edu.rs, у року од
8 дана од дана објављивања огласа, а кандидати који уђу у ужи избор накнадно ће доставити
осталу потребну документацију.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд
Булевар краља Александра 73

Асистент са докторатом за ужу
научну област Урбанизам

на Департману за урбанизам, избор се
врши на одређено време од три године
УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени
су Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС,
113/18 и 95/18 – аутентично тумачење) и чланом 84 Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18,
67/19 и 6/20 – др. закон), Статутом Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и
217/20), Статутом Универзитета у Београду –
Архитектонског факултета („Сл. билтен АФ”, бр.
119/18 и 126/21) и Правилником о условима,
начину и поступку за избор и заснивање радног
односа сарадника Факултета („Сл. билтен АФ”,
бр. 120/18).
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиографија (списак радова), оверене копије диплома и оверена копија уверења о
држављанству, подносе се на адресу: Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
Булевар краља Александра 73/II, канц. 204, са
назнаком „За конкурс”. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд
Булевар краља Александра 73

Наставник у звање ванредног
професора за ужу научну област
Архитектонске конструкције

на Департману за архитектонске
технологије, избор се врши на одређено
време на период од 5 година
УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени
су Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС,
113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), чланом 74 Законa о високом образовању („Сл.
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18,
67/19 и 6/20 – др. закони), Статутом Универзитета у Београду („Гласник УБ”, бр. 201/18,
207/19, 2013/20, 2014/20 и 217/20), Правилником о минималним условима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду („Гласник УБ”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и
203/18), Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник УБ”,
бр. 200/17 и 210/19), Статутом Универзитета у
Београду – Архитектонског факултета („Сл. билтен АФ”, бр. 119/18 и 126/21), Правилником о
начину и поступку стицања звања и заснивања

радног односа наставника на Факултету („Сл.
билтен АФ”, бр. 120/19) и Правилником о минималним условима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду – Архитектонском
факултету („Сл. билтен АФ”, бр. 115/17).
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиографија (списак радова), оверене копије диплома, оверена копија уверења о
држављанству, подносе се на адресу: Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
Булевар краља Александра 73/II, канц. 204, са
назнаком „За конкурс”. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања конкурса.

БОР
ОШ „СВЕТОЗАР РАДИЋ”
19325 Текија
Коче Анђелковића 65
тел. 019/804-120
e-mail: ostekija@ptt.rs

Наставник разредне наставе

са 30% радног времена, на одређено
време до 28.06.2021. године,
за обављање образовно-васпитног рада
за ученика на дужем кућном лечењу,
у издвојеном одељењу
школе у Планиници
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен
кандидат који испуњава следеће услове: 1)
поседовање одговарајућег образовања, и то:
професор разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком
академијом или учитељском школом, професор
разредне наставе и енглеског језика за основну
школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ –
мастер; професор разредне наставе и ликовне
културе за основну школу; 2) има психичку,
физичку и здравствену способности за рад са
децом и ученицима; 3) поседује држављанство Републике Србије; 4) зна српски језик
на којем се изводи образовно-васпитни рад;
5) није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за кога није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати уз
пријавни формулар преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, подносе и следећу документацију: доказ о држављанству РС (уверење
о држављанству и извод из матичне књиге
рођених); оверен препис/фотокопију дипломе
о стеченом образовању; доказ о знању српског
језика (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на српском језику); доказ о
неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања (потврда из надлежне полицијске управе). Пријаве послати на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу
се добити преко имејл-адресе: ostekija@ptt.rs и
путем телефона: 019/804-120, 063/852-6036 и
064/615-9628.
10.03.2021. | Број 924 |
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ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
19220 Доњи Милановац
Стевана Мокрањца 14
тел. 030/590-142

Професор разредне наставе

на одређено време у подручној школи
ИО Копана Главица, преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће високо образовање у складу са чл.
139, 140, а у вези са чланом 155 став 1 тачка 1 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/17, 27/18
– др. закон, 10/19 и 6/20), стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), у складу са Законом о високом образовању, односно образовање стечено
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Степен и врста образовања морају бити
у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Просветни гласник РС”, број
11/02, 15/13, 2/16, 10/16, 3/17 и 11/19). Кандидат мора да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Наставник и стручни сарадник који је у току студија
положио испит из педагогије и психологије
или положио стручни испит, односно испит за
лиценцу, сматра се да има образовање из члана 142 став 1 овог Закона. Кандидат треба да
поседује: уверење о држављанству (у оригиналу или овереној фотокопији); психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење се подноси пре
закључења уговора о раду са изабраним кандидатом); доказ да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања и давања
мита. Кандидат попуњава пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи.
Уз захтев кандидат доставља: оверен препис
(копију) дипломе о завршеном образовању са
исправом којом се доказује да је стекао образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно доказ о положеним испитима из педагогије и психологије или
доказ да је положио стручни испит – испит
за лиценцу; извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија); уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија). Кандидат мора
да зна српски језик. Кандидат чија је пријава
потпуна и благовремена и уз коју су приложени сви докази и који испуњава услове за оглашено радно место, упућује се на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака,
о чему ће кандидати бити обавештени путем
имејла или на бројеве телефона које су навели у својим пријавама. Разговор са кандида-
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тима ће се обавити у просторијама секретара
ОШ „Вук Караџић”, с тим што ће кандидати о
датуму и времену бити обавештени на контакт адресе или путем имејла које су навели у
пријави. За доказе који су неопходни у поступку одлучивања, установа поступа у складу са
ЗОУП-ом („Службени гласник РС”, бр. 18/2016 и
95/18 – аутентично тумачење) и уз сагласност
запосленог (Образац 1). Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве треба послати на
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс
професора разредне наставе подручне школе
Копана Главица”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем
телефона: 030/590-142.

Ч АЧ А К
ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВО АНДРИЋ”
32308 Прањани, Прањани бб

Наставник биологије

у матичној школи и у издвојеним
одељенима у Каменици и Брезни, на
одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
запослене са породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге детета

Наставник разредне наставе

у издвојеном одељењу школе у Теочину,
на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
до повратка запослене са трудничког
и породиљског одсуства и одсуства
са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преузима на интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати
достављају потребну документацију у року од
8 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована
од стране директора школе. Кандидат поред
општих услова за заснивање радног односа
треба да испуњава и посебне услове прописане одредбама члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања. Поред пријаве
на конкурс, кандидат треба да достави и оверене фотокопије докумената којима доказује
испуњеност услова конкурса (диплому о стеченом образовању, лекарско уверење, уверење да
није осуђиван и да се не води истрага, уверење
о држављанству РС, извод из матичне књиге
рођених, доказ о образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина).

у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Крагујевцу (број
III-01-523/43 од 16.07.2020. године и измене
и допуне бр. III-01-871/18 од 29.10.2020. године) и Правилником о критеријумима за избор
у звање наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-523/44 од 16. јула 2020. године,
допуна бр. III-01-871/19 од 29.10. 2020. године, измена и допуна бр. III-01-1161/22 од 28.
12. 2020. године и измена и допуна бр. III-0137/16 од 28. 01. 2021. године). Пријава на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и
место рођења, адресу становања и број телефона, податке о образовању, податке о радном
искуству и друго. Уз пријаву доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену
фотокопију дипломе о одговарајућој стручној
спреми, као и оверене фотокопије диплома о
претходно завршеним степенима студија, списак научних и стручних радова као и саме радове, доказ надлежног органа о неосуђиваности у
смислу члана 72 став 4 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
– др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закон) и
чл. 135 ст. 1 Статута Универзитета у Крагујевцу. Упутством за примену, начин достављања,
попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка
избора у звање Универзитета у Крагујевцу (доступно на www.kg.ac.rs – Избори у звања – Документи за заснивање радног односа и стицање
звања наставника), утврђена је обавеза кандидата, учесника конкурса, да релевантна документа која прилаже ради оцене испуњености
општих услова, као и обавезних и изборних
елемената прописаних чланом 8. Правилника о
начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу, доставља у електронском облику, на
начин утврђен наведеним Упутством. Пријаву
са доказима о испуњавању услова конкурса
доставити на адресу: Факултет техничких наука
у Чачку, Светог Саве 65, 32000 Чачак. Конкурс
остаје отворен 15 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови” и на интернет страници Универзитета у Крагујевцу. Непотпуне и
неблаговремено достављене пријаве неће се
разматрати. Фотокопије поднетих докумената
уз пријаву на конкурс се не враћају.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
У ЧАЧКУ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Наставник у звање доцента
за ужу научну област
Производне технологије

на одређено време од пет година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор
наука – машинско инжењерство или докторат
наука из уже научне области за коју се наставник бира. Поред наведених услова кандидати
треба да испуњавају услове прописане Законом
о високом образовању, Статутом Универзитета

Школа је знање,
посао је занат
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ЈАГОДИНА
ОШ „МИЛАН МИЈАЛКОВИЋ”
35000 Јагодина, Милунке Савић 1
тел. 035/244-969

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано
лице које испуњава услове из чл. 122, 139
и 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019
и 6/2020) и Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања
и васпитања („Службени гласник РС”, број
108/2015), и то: да поседује одговарајуће високо образовање за наставника основне школе,
педагога или психолога, 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, у ком случају је
неопходна завршеност студија првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, или
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; да поседује дозволу за рад (лиценцу),
односно положен стручни испит за наставника,
васпитача и стручног сарадника; да има обуку и положен испит за директора школе (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); 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 осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу
раније дужности; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад.
Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем
из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, дужност директора може да обавља 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 и најмање десет година рада у устаноБесплатна публикација о запошљавању

ви на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања. Уз
пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе:
оригинал или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; оригинал или оверену
фотокопију документа о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту за наставника, васпитача и стручног сарадника; потврду о радном искуству у установи на пословима
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; оригинал или оверену
фотокопију лиценце за директора установе
ако је кандидат поседује (пријава уз коју није
достављен овај доказ неће се сматрати непотпуном); уверење надлежне службе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и
васпитања и да за кандидата није утврђено
дискриминаторно понашање у поступку и на
начин прописан законом (не старије од шест
месеци); оригинал или оверену фотокопију
уверења надлежног суда да против кандидата
није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора
пре подношења оптужног предлога за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (не
старије од шест месеци); уверење надлежног
привредног суда да кандидат није правоснажно осуђиван за привредни преступ у вршењу
раније дужности (издато након расписивања
конкурса); оригинал или оверена копија уверења о држављанству (не старије од шест
месеци); оригинал или оверена фотокопија
извода из матичне књиге рођених; доказ да
кандидат зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (овај доказ доставља кандидат који одговарајуће високо
образовање није стекао на српском језику);
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника), а уколико се на конкурс пријавило лице које је претходно обављало дужност
директора школе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања; преглед кретања
у служби са биографским подацима и предлог
програма рада директора. Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности
за рад са ученицима доставља кандидат који
решењем министра просвете, науке и технолошког развоја буде именован за директора.
Доказ се доставља пре закључења уговора о
раду. Рок за подношење пријава на конкурс је
15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са потребном документацијом се подносе на
горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на
конкурс за избор директора” или се могу предати лично у секретаријату школе. Непотпуне
и/или неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11120 Београд
Булевар краља Александра 73

Расписује конкурс за избор у звање
и заснивање радног односа:

Доцент за ужу научну област
Грађење и одржавање путева
и аеродрома

на одређено време од пет година

Асистент – студент докторских
студија за уже научне области
Механика стена, Подземне
конструкције и Тунели
на одређено време
од три године

ОПШТИ УСЛОВИ:
За радно место 1: VIII степен стручне спреме,
докторат из уже научне области којој наставни
предмет припада.
За радо место 2: VII/1 степен стручне спреме
из уже научне области за коју се бира – студент докторских студија, у складу са чланом 84
став 1 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18,
67/19 и 6/20).
ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред
општих услова треба да испуњавају и услове
предвиђене одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Београду и
Статута Грађевинског факултета Универзитета у Београду, као и других општих аката Универзитета и Факултета. Уз пријаву доставити:
биографију са подацима о досадашњем раду,
списак научних радова и оверен препис диплома. Кандидати за асистенте достављају и потврду да су студенти докторских студија. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања
кoнкурса (конкурс је објављен 03.03.2021. године). Непотпуне и неблаговремено достављене
пријаве неће се узети у разматрање.

ПОЉОПРИВРЕДНО-ВЕТЕРИНАРСКА
ШКОЛА
35260 Рековац
Слађана Лукића бб

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано
лице које испуњава следеће услове прописане чл. 122, 139 и чл. 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 –
др. закон, 10/19 и 6/20) и услове прописане
Правилником о ближим условима за избор
директора установа образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 108/15), и то:
поседовање одговарајућег високог образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, то јест
високо образовање стечено: 1) на студијама
другог степена – мастер академске студије,
мастер струковне студије или специјалистичке академске студије (студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука – у ком случају је
неопходна завршеност студија првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета);
или 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника средње стручне школе подручја рада Пољопривреда, производња и прерада хране и Економија, право
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и администрација, за педагога и психолога;
поседовање дозволе за рад (лиценце) наставника, васпитача и стручног сарадника; да има
обуку и положен испит за директора установе
(кандидат који нема положен испит за директора може бити изабран, али ће бити дужан
да испит за директора установе положи у року
од две године од дана ступања на дужност);
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима;
поседовање држављанства Републике Србије;
знање српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност
правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, 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 лице није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, као и да није правноснажно осуђено за привредни преступ у вршењу раније
дужности и 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 кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита и друга кривична
дела против службене дужности, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених

међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију (у складу са чл. 7 Правилника о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, број 108/15); најмање осам година рада на пословима образовања и васпитања у установи за образовање и васпитање,
након стеченог одговарајућег образовања.
Кандидати попуњавају пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и одштампан и попуњен пријавни
формулар достављају заједно са потребном
документацијом. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оригинал или оверену
фотокопију доказа о држављанству Републике
Србије (уверење о држављанству, не старије
од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених; оригинал
или оверену фотокопију доказа о знању српског језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање
није стечено на том језику); доказ о психичкој,
физичкој и здравственој споспобности за рад
са децом – лекарско уверење, у оригиналу или
овереној фотокопији (не старије од 6 месеци);
оригинал или оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту; оригинал или оверену фотокопију потврде о радном искуству на пословима образовања и васпитања; оригинал или
оверену фотокопију уверења из привредног
суда да нису правноснажно осуђени за привредни преступ у вршењу раније дужности (не
старије од 6 месеци); оригинал или оверену
фотокопију уверења надлежне полицијске
управе да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у члану
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од 6

месеци); оригинал или оверену фотокопију
уверења надлежног суда да против кандидата
није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора
пре доношења оптужног предлога (за кривична дела из члана 7 став 4 Правилника о
ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања), не старије од
6 месеци; оригинал и оверену фотокопију
доказа о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника), уколико га је било у току рада
кандидата; оригинал или оверену фотокопију
доказа о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања
од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за време
трајања мандата (само кандидати који су претходно обављали дужност директора установе);
оригинал или оверену фотокопију лиценце за
директора установе (ако је кандидат поседује); преглед кретања у служби са биографским
подацима (необавезно); доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Напомена: У пријави обавезно навести
адресу и контакт телефон кандидата. Пријаве са потребним доказима подносе се путем
поште у затвореној коверти на адресу школе,
са назнаком: „Конкурс за директора” или непосредно у школи. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем
телефона: 035/8411-434. Министар врши избор
директора и доноси решење о његовом именовању у року од 30 дана од дана пријема документације коју му је доставио Школски одбор,
о чему установа обавештава лица која су се
пријавила на конкурс. Непотпуне и неблаговоремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Рок за подношење пријаве на конкурс је
15 дана од дана објављивања конкурса.

Посао се не чека,
посао се тражи
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КОСОВСК А МИТРОВИЦ А

ц) У звање асистента може бити изабрано лице
које испуњава следеће услове:

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

1. ако је студент докторских студија; 2. ако је
интегрисане академске студије завршило са
просечном оценом најмање осам; 3. ако има
одобрену докторску десертацију; 4. ако има
смисао и способност за наставни рад. Под условима из тачка 2 и 4 овог члана Факултета може
се изабрати у звање асистента магистар наука
коме је одобрена докторска дисертација.

38220 Косовска Митровица
Анри Динана бб
тел. 028/498-298

Ванредни професор за ужу
научну област Хирургија
Доцент за ужу научну област
Физикална медицина
и рехабилитација
Доцент за ужу научну област
Стоматолошка протетика
Доцент за ужу научну област
Социјална медицина
Асистент за ужу научну област
Инфективне болести
Услови за избор наставника
а) У звање ванредног професора може бити
бирано лице које испуњава следеће услове:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 1. испуњени услови за
избор у звање доцента; 2. позитивна оцена
педагошког рада у студентским анкетама током
целокупног претходног изборног периода; 3.
обавезно педагошко искуство на универзитету
у трајању од најмање три године; 4. објављена
два рада из научне области за коју се бира, у
периоду од избора у звање доцента, у часописима категорије М21, М22 или М23; 5. оригинално стручно остварење или руковођење или
учешће у пројекту; 6. одобрен уџбеник, монографија, практикум или збирка задатака од
стране наставно-научног већа факултета (све
са ИСБН бројем) за ужу научну област за коју
се бира.
ИЗБОРНИ УСЛОВИ: Кандидат за избор у звање
мора да испуни најмање два изборна елемента
предвиђена члановима 5, 6 и 7, који морају да
буду наведени и образложени у реферату комисије за писање извештаја о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника.
б) У звање доцента може бити бирано лице које
испуњава следеће услове:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 1. лице које је претходне
степене студија завршило са просечном оценом
најмање осам (8), односно, које има најмање
три године педагошког искуства на универзитету, има научни назив доктора наука и има
научне (стручне) радове објављене у научним
часописима или зборницима, са рецензијама;
2. позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног претходног
изборног периода (уколико га је било); 3. обавезно педагошко искуство на универзитету, у
трајању од најмање три године; 4. објављен
један рад из научне области за коју се бира у
часопису категорије М21, М22 или М23.
ИЗБОРНИ УСЛОВИ: Кандидат за избор у звање
мора да испуни најмање два изборна елемента
предвиђена члановима 5, 6 и 7, који морају да
буду наведени и образложени у реферату комисије за писање извештаја о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника.
Бесплатна публикација о запошљавању

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: За асистента на клиничким
предметима може бити изабрано лице, поред обавезних услова, има завршену одговарајућу здравствену специјализацију. Смисао и способност за
наставни рад асистента на клиничким предметима Факултета утврђује се на основу: веће просечне оцене из предмета уже научне области; веће
оцене на специјалистичком испиту; већег броја
објављених научних радова у домаћим и иностраним часописима; већег броја стручних радова на
домаћим или међународним скуповима.
ОСТАЛО: посебни (изборни) услови, оцена
испуњености услова и поступак избора наставника и сарадника регулисани су Законом о
високом образовању, Правилником о ближим
условима за избор наставника Универзитета у
Приштини – Косовска Митровица, Статутом и
Правилником о условима, начину и поступку
избора у звање сарадника Медицинског факултета у Приштини – Косовска Митровица. Уз
пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњености услова предвиђених
конкурсом. Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања у часопису Националне службе
за запошљавање „Послови” и на сајту Факултета. Пријаве доставити на адресу: Медицински
факултет у Приштини, 38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб или предајом Архиви
Факултета: 028/498-298.

ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ”

образовно-васпитни рад се остварује на српском
језику; 6) да има дозвалу за рад (лицецу). Докази о испуњености услова под 1) и 3)-6) саставни
су део пријаве на конкурс и подносе се у виду
оверених фотокопија, а доказ под 2) прибавља
се пре закључења уговора о раду. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а
документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи најкасније
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати који буду изабрани у ужи избор
у року од осам дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Конкурс спроводи конкурсна комисија. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаву и потребну документацију
послати на адресу: ОШ „Петар Кочић”, Брњак,
38228 Зубин Поток.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
38220 Косовска Митровица
Филипа Вишњића бб
тел. 028/425-473, 028/425-475

Катедра за енглески језик и књижевност:

Асистент за научну област
Филолошке науке, ужа научна
област Англистичка лингвистика
на одређено време на 3 године

Асистент за научну област
Филолошке науке, ужа научна
област Англофона књижевност
на одређено време на 3 године
Катедра за социологију:

Психолог

Асистент са докторатом за научну
област Социолошке науке,
ужа научна област
Политиколошко социолошка

УСЛОВИ: Кандидат може да буде примљен у радни однос под условима: 1) да има одговарајуће
високо образовање, стечено: а) на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије) или б) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су урађивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или радоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривчних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик –

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидати за наставника и
сарадника треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чл. 82, 84 и 85 Закона о високом
образовању Републике Србије („Сл. гласник РС”,
број 88/2017, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/2019,
6/2020 – др. закон и 11/2021 – аутентично тумачење), члана 143 и 165–168 Статутa Филозофског факултета, Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у
Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици и Правилником о минималним
условима за избор у звање наставника Филозофског факултета у Косовској Митровици.
Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс
доставе: биографију, оверен препис диплома
о стеченим нивоима студија, списак објављених публикација, научних и стручних радова,
извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству и друге доказе о испуњености
услова конкурса. Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу: Филозофски
факултет, 38220 Косовска Митровица, Филипа
Вишњића бб, са назнаком „За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Обавештења се
могу добити на телефон: 028/425-473 и 425-475.

Брњак
38228 Зубин Поток

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, односно ради
замене запослене на породиљском
одсуству и одсуству ради неге детета,
са 50% радног времена

на одређено време на 3 године
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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 Физика,
ужа научна област Физика
кондензоване материје
у Институту за физику Факултета,
на одређено време, на пет година

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области
физичких наука. Остали услови утврђени су
Законом о високом образовању („Сл. гласник
РС”, бр. 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.
ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним општим актима. 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.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ”
34210 Рача, Радоја Домановића 10
тел. 034/751-040

Директор

на мандатни период
од четири године
УСЛОВИ: директор установе може да буде лице
које испуњава услове прописане чланом 122
став 3 и 4, чланом 139 и чланом 140 ст. 1, 2
и 3 Закона о основама система образовања и
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васпитања и Правилником о ближим условима
за избор директора установа образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 108/2015),
а то су: одговарајуће образовање за васпитача
или стручног сарадника и то: (1) на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и најмање осам година рада
у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања или 2) завршене основне
студије у трајању од најмање 4 године по прописима који су уређивали високо образовање
до 10 септембра 2005. године и најмање осам
година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог
одговарајућег образовања или одговарајуће
образовање за васпитача стечено на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне студије и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године
или више образовање и најмање десет година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог
одговарајућег образовања; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
испуњавају услове прописане чланом 7 Правилника о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања и то: да нису
правноснажно осуђени за привредни преступ у
вршењу раније дужности; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад; да има дозволу за рад (лиценцу); да има
обуку и положен испит за директора (напомена:
пријава која не буде садржала наведени доказ
неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да га положи у законском
року). Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже доказе о испуњености услова: оригинал или
оверену копију дипломе о стеченом образовању; доказ о држављанству Републике Србије
(уверење о држављанству, оригинал или оверена копија, не старије од шест месеци рачунајући од датума објављивања конкурса); уверење из казнене евиденције о неосуђиваности,
издато од стране полицијске управе, не старије
од 6 месеци, у оригиналу или овереној копији
рачунајући од датума објављивања конкурса; уверење издато од надлежног привредног
суда којим се доказује да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за привредни
преступ у вршењу раније дужности (оригинал
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); уверење надлежног суда да против кандидата није покренута истрага, нити је подигнута
оптужница, односно да није покренут кривични
поступак (оригинал или оверена фотокопија,
не старије од 6 месеци); доказ да кандидат зна
српски језик (достављају само кандидати који
нису стекли образовање на српском језику, оверена копија јавне исправе којом се доказује да
је кандидат стекао средње, више или високо
образовање на српском језику или је положио
испит из тог језика по програму одговарајуће

високошколске установе); оверену копију или
оригинал уверења или обавештења којим се
доказује поседовање дозволе за рад наставника, васпитача и стручног сарадника (лиценца);
потврду о радном искуству у области образовања и васпитања, тј. најмање осам, односно десет година рада у установи на пословима васпитања и образовања, након стеченог
одговарајућег образовања; потврду о обуци и
положеном испиту за директора установе (уколико кандидат има положен испит). Кандидат је
дужан да приликом пријављивања на конкурс,
поред наведеног, приложи: доказ о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника); доказ о
резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (само за
кандидате који су претходно обављали дужност
директора установе); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија);
образац пријаве на конкурс за радно место
објављен на званичној страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; радну
биографију, односно кратак преглед кретања
у служби са биографским подацима и оквирни план рада за време мандата; очитану личну
карту. Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности, кандидат који буде
изабран за директора је дужан да достави пре
ступања на дужност, односно пре закључења
уговора о раду. Докази о одговарајућем образовању, о неосуђиваности, држављанству Републике Србије и знању српског језика саставни
су део пријаве за конкурс. Потпуном пријавом
сматра се пријава која садржи радну биографију и све доказе о испуњености услова за
избор чије се прилагање тражи. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве се подносе у затвореним
ковертама, непосредно установи или препорученом поштом на горенаведену адресу, са
назнаком „Конкурс за директора”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Благовременом пријавом на конкурс
сматра се пријава која је непосредно предата
установи пре истека рока утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти
у облику препоручене пошиљке. Ако последњи
дан рока пада у недељу или на дан државног
празника или у неки други дан кад установа
не ради, рок истиче истеком првог наредног
радног дана. Телефон за ближе информације:
034/751-040.

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

Сарадник у звање асистента
за област Науке о уметностима,
ужа научна област
Музичка педагогија
на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање
осам (8) и који показује смисао и способност
за наставни и научни рад. У звање асистента
може бити изабран и магистар наука коме је
прихваћена тема докторске дисертације (за
студије по старом закону), а који је претходни степен студија завршио са просечном оценом најмање осам (8). У поновни избор у звање
асистента може бити изабран и кандидат који је
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стекао научни назив доктора наука. Предуслов
је непостојање сметње из чл. 72 став 4 Закона о
високом образовању и остали обавезни, изборни, општи и посебни услови предвиђени су чл.
84 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18-3 др. закон, 73/18,
67/2019 и 6/2020 – др. закони), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр.
II-01-142 од 22.02.2021. године – www.kg.ac.rs),
чл. 141 Статута Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр. 01-3691 од 25.10.2019
– пречишћен текст), Одлуком о изменама и
допунама Статута ФИЛУМ-а (бр. 01-3927 од
07.12.2020. године), Правилником о избору
сарадника на Одсеку за музичку уметност (бр.
01-3786 од 24.12.2020. године) и другим актима
Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Документа која је потребно доставити на наведене
конкурсе: пријава на конкурс; биографија и
стручна биографија; оверене копије диплома
свих нивоа студија; потврда да је кандидат студент докторских студија (оригинал или оверена копија); извод из књиге рођених (оверена
копија); уверење о држављанству (оригинал
или оверена копија); фотокопија личне карте и
очитана лична карта; потврда надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 72
став 4 Закона о високом образовању (оригинал
или верена копија); потврда Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о педагошком раду (за кандидате који су у радном односу на ФИЛУМ-у). Сву конкурсну документацију
са доказима о испуњености услова конкурса
кандидати су обавезни да доставе уз попуњен
Образац који је објављен на сајту Факултета.
Кандидат је у обавези да сву документацију
достави у штампаној форми, а попуњен Образац у штампаној и електронској форми (на компакт диску – ЦД-у) у три примерка. Приликом
доказивања биографских података, кандидат је
дужан да се придржава Закона о заштити података о личности, односно да све личне податке,
технички, одговарајуће прикрије. Фотокопије
докумената морају бити оверене у једном примерку. Пријава кандидата уз коју није приложена документација тражена конкурсом сматраће
се некомплетном и неће се разматрати од стране комисије. Сва документација и радови достављају се Служби за опште и правне послове
ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом на адресу: Филолошко-уметнички факултет, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса.

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

Наставник у звање доцент или
ванредни професор за научну област
Педагошке и андрагошке науке,
ужа научна област Педагогија
на одређено време од пет година

Наставник у звање доцент за научну
област Филолошке науке,
ужа научна област
Методика наставе енглеског језика
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: услови за избор наставника у
друштвено-хуманистичком пољу: За избор у
звање доцент: доктор наука из научне области
Бесплатна публикација о запошљавању

за коју се кандидат бира са најмањом просечном оценом 8 (на свим нивоима студија), односно најмање три године педагошког искуства на
високошколској установи и има научне, односно
стручне радове објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама. За избор
у звање ванредни професор: доктор наука из
научне области за коју се кандидат бира са најмањом просечном оценом 8 (на свим нивоима
студија), односно најмање три године педагошког искуства на високошколској установи
и има више научних радова од значаја за развој науке у ужој научној области, објављених
у међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама, оригинална стручна
остварења, 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. Предуслов је непостојање
сметње из чл. 72 ст. 4. Закона о високом образовању и остали општи, обавезни, изборни и
посебни услови који су предвиђени чл. 74 и чл.
75 Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/18 – др. закон, 73/2018,
67/19 и 6/20 – др. закони), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01142 од 22.02.2021. године – www.kg.ac.rs),
Статутом Филолошко-уметничког факултета у
Крагујевцу (бр. 01-3691 од 25.10.2019. године – пречишћен текст), Одлуком о изменама
и допунама Статута ФИЛУМ-а (бр. 01-3927 од
07.12.2020. године), Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/14, 13/2017 – одлука УС и 113/2017), Правилником о начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу (III-01-523/43 од 16.07.2020.
године), Одлуком о изменама и допунама Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу (III-01-471/18 од 29.10.2020),
Правилником о критеријумима за избор у
звање наставника Универзитета у Крагујевцу
(бр. III-01-523/4 од 16.08.2020. године), Одлуком о допуни Правилника о критеријумима за
избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-871/19 од 29.10.2020. године), Одлуком о измени и допуни Правилника
о критеријумима за избор у звање наставника
Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-1161/22
од 28.12.2020. године), Одлуком о измени и
допуни Правилника о критеријумима за избор
у звање наставника Универзитета у Крагујевцу
(бр. III-01-37/16 од 28.01.2021. године), Правилником о ужим научним, уметничким и стручним областима Универзитета у Крагујевцу (бр.
III-01-342/23 од 28.05.2020), Одлуком о измени
и допуни Правилника о ужим научним, уметничким и стручним областима Универзитета у
Крагујевцу (бр. III-01-1161/24 од 28.12.2020)
– www.kg.ac.rs и другим актима Факултета и
Универзитета у Крагујевцу. Документа која
је потребно доставити на наведене конкурсе:
пријава на конкурс; биографија и стручна биографија; оверене копије диплома свих нивоа
студија; извод из матичне књиге рођених (оверена копија); фотокопија личне карте и очитана лична карта; потврда надлежног органа
(полицијске управе) да кандидат није осуђиван
за кривична дела предвиђена чланом 72 став
4 Закона о високом образовању (оригинал или
оверена копија); потврда Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о педагошком
раду (за кандидате који су у радном односу на
ФИЛУМ-у); потврда о педагошком искуству на
високошколској установи; за кандидате који се
први пут бирају у звање наставника и засни-

вају радни однос на факултету у саставу Универзитета у Крагујевцу предвиђено је јавно
приступно предавање. Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености услова
конкурса кандидати су обавезни да доставе и у
електронској форми (на компакт диску – ЦД-у)
у 3 примерка, у складу са Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивања релевантних докумената које кандидат
доставља у току поступка избора у звање које
је саставни део Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу (бр.
III-01-523/43 од 16.07.2020. године, доступно
на: http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php).
Приликом доказивања биографских података,
кандидат је дужан да се придржава Закона о
заштити података о личности, односно да све
личне податке, технички, одговарајуће прикрије. Фотокопије докумената морају бити оверене у једном примерку. Пријава кандидата уз
коју није приложена комплетна документација
тражена конкурсом као доказ о испуњености
услова, сматраће се неуредном и неће се узети
у разматрање. Сва документација и радови достављају се Служби за опште и правне послове
ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом на адресу: Филолошко-уметнички факултет, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац. Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
34227 Баточина
Краља Милана Обреновића 6
тел. 034/6841-402

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе може
да буде лице које испуњава услове прописане
чл. 122 став 5, чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
– др. закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о ближим условима за избор директора
установе образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 108/2015) и то: да поседује одговарајуће високо образовање за наставника основне школе за педагога и психолога,
стечено: на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), и то: 1.1)
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; 1.2) 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 у ком
случају је неопходна завршеност студија првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета;
2) на основним студијама од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. сепембра 2005. године;
да има дозволу за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника (лиценцу); да има завршену
обуку и положен испит за директора установе
(изабрани директор који нема положен испит
за директора установе дужан је да га положи
у року од две године од ступања на дужност);
да има најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да има
психичку, физичку и здравствену способност за
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рад са децом и ученицима; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик, као
језик на коме се изводи образовно-васпитни
рад у школи; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да није правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу
раније дужности; против кога 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. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се преузима са интернет странице
Министаврства просвете, науке и технолошког
развоја. Уз пријаву кандидат треба да приложи: биографију са кратким прегледом кретања
у служби и предлогом програма рада директора установе; оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; оригинал или
оверену фотокопију дозволе за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; оригинал
или оверену фотокопију положеног испита за
директора установе (уколико кандидат није
полагао овај испит, пријава која не садржи
ово уверење неће бити сматрана непотпуном);
потврду/уверење да има најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; оригинал или оверену копију потврде/
уверења Министарства унутрашњих послова
да није осуђиван за кривична дела, односно
да није утврђено дискриминаторно понашање
у смислу члана 139 став 3 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони,
10/2019 и 6/2020) – не старије од 6 месеци;
оригинал или оверену копију потврде/уверења
надлежног привредног суда да кандидат није
правноснажно осуђен за привредни преступ
у вршењу радије дужности, не старије од 6
месеци; оригинал или оверену копију потврде/
уверења надлежног суда да против кандидата
није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге или доношењем
решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога – за кривична дела
из члана 139 став 3 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019
и 6/2020), не старије од 6 месеци; оригинал или
оверену копију уверења о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених са холограмом; доказ о резултату стручно-педагошког надзора о његовом
раду (извештај просветног саветника), уколико га поседује; уколико је кандидат претходно
обављао дужност директора установе образовања и васпитања, дужан је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања; доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење), изабрани кандидат доставља након
достављања решења о његовом именовању
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од стране министра, а пре закључења уговора
о раду. Диплома о стеченом образовању уколико је издата на српском језику, уједно је и
доказ о познавању српског језика као језика на
коме се изводи образовно-васпитни рад у школи. У супротном, потребно је доставити доказ о
познавању српског језика (оригинал или оверену фотокопију уверења да је положио испит
из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе). Рок за пријаву кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Документација која је достављена уз пријаву
на конкурс се не враћа. Пријаве на конкурс
доставити лично или путем поште на адресу:
Основна школа „Свети Сава” Баточина, Краља
Милана Обреновића 6, са назнаком: „Конкурс за
избор директора школе”. Додатне информације
могу се добити код секретара школе на тел. бр.
034/6841-402.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОМА СТАНОЈЛОВИЋ”
34000 Крагујевац, Кнеза Михаила 40
тел. 034/332-909

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба
да испуњава услове у погледу образовања прописане чл. 139 и 140 став 1 и 2 и чланом 122
став 5 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018, 10/2019 и 6/20 даље: Закон), и то: на
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета,
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које 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, на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године. Кандидат мора да
поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да није правоснажно осуђиван за
привредни преступ у вршењу раније дужности,
против кога није покренут кривични поступак
доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога за
наведена кривична дела; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик на којем

се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат
мора да има најмање 8 година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одоварајућег образовања. Изабрани
кандидат који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року од две године од дана ступања на дужност. Изузетно, ако
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са
одговарајућим образовањем из члана 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС” 88/2017), дужност
директора може да обавља и лице које има
образовање из члана 140 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” 88/2017) за наставника основне
школе, дозволу за рад наставника или стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора
установе и најмање десет година рада у установи образовања након стеченог образовања.
Уз пријаву на конкурс кандидат доставља:
биографију са кратким прегледом кретања у
служби и предлогом програма рада директора школе за време трајања мандата; оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; оверену фотокопију документа о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту за наставника, педагога или психолога (дозвола за рад); потврду о радном стажу
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (оригинал); уверење из надлежне службе Министарства унутрашњих послова да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела наведена у условима за избор директора,
издато након објављивања конкурса; уверења
основног суда да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице
којој није претходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога – за наведена кривична дела, издато након објављивања конкурса;
уверење привредног суда да није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу
раније дужности, не старије од 30 дана; уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених са холограмом (оригинал или оверену
фотокопију); лекарско уверење, не старије од
шест месеци, да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (оригинал или оверена копија);
извештај просветног саветника као доказ о
резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (уколико је кандидат имао појединачни стручно-педагошки надзор); уколико
нема овај извештај, кандидат доставља краћу
изјаву на околност недостављања извештаја;
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања
доставља кандидат на конкурсу који је претходно обављао дужност директора школе; оверену фотокопију уверења о положеном испиту
за директора установе (пријава која не садржи уверење о положеном испиту за директора
установе неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року положи испит за директора школе);
уколико кандидат није стекао одговарајуће
образовање на српском језику, у обавези је да
достави доказ да је положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске
установе. Рок за пријављивање кандидата је 15
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са
потребном документацијом достављају се непосредно секретару школе или поштом на адресу: Основна школа „Мома Станојловић”, Кнеза
Михаила 40, 34000 Крагујевац, са назнаком
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„Пријава на конкурс за директора”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Школа нема обавезу враћања конкурсне документације. Све потребне информације могу се
добити на телефон школе: 034/332-909.

К РА Љ Е В О
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО
И ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб
тел. 036/5150-024

Наставник у звању ванредног
професора, научна област
Рачунарске науке, за ужу научну
област Примењене рачунарске науке
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука – рачунарске науке. Кандидат треба да испуњава
опште и посебне услове предвиђене чланом
74 Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018,
67/2019, 6/2020 – др. закони и 11/2021 – аутентично тумачење), Статутом Универзитета у
Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II–01-142 од
22.02.2021. г.), Статутом Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (пречишћен текст, бр 1540 од 14.08.2020. г.), Правилником о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-523/43 од
16.07.2020. г. и бр. III-01-871/18 од 29.10.2020.
г.), Упутством за примену, начин достављања,
попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање (које је саставни део Правилника о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу), Правилником о критеријумима за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-523/44 од
16.07.2020. г. бр. III-01-871/19 од 29.10.2020.г.
бр. III-01-1161/22 од 28.12.2020. г. и бр. III01-37/16 од 28.01.2021. г.), у складу са којима
ће бити извршен избор кандидата, као и опште
услове за заснивање радног односа утврђене
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). Кандидати који се пријављују на
конкурс морају испуњавати општи предуслов
у погледу неосуђиваности, утврђен чланом 72
став 4 Закона о високом образовању и чланом
135 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу,
што доказују потврдом надлежног органа да
нису осуђивани за кривична дела предвиђена
наведеним прописима.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити:
биографију; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; оверене копије
диплома, односно уверења о стеченом високом образовању; уверење/потврда/диплома
којом се доказује просечна оцена претходних
степена студија; списак објављених стручних и
научних радова; доказе о испуњавању општих
предуслова у погледу неосуђиваности, утврђених чланом 72 став 4 Закона о високом образовању и чланом 135 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу. Све доказе је потребно
доставити у оригиналу или овереној копији.
Сву документацију са доказима о испуњености
услова конкурса кандидати за избор наставника су дужни да доставе и у електронској форми
Бесплатна публикација о запошљавању

на компакт-диску – CD, у складу са Упутством
за примену, начин достављања, попуњавања
и утврђивање релевантних докумената које
кандидат доставља у току поступка избора
у звање, Универзитета у Крагујевцу (доступно на: http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.
php). Конкурс остаје отворен 15 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на
адресу: Универзитет у Крагујевцу – Факултет
за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи,
Војвођанска бб, 36210 Врњачка Бања, са назнаком „Пријава на конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕФАН НЕМАЊА”
36343 Студеница, Студеница бб
тел. 036/5436-450
e mail: os.stefannemanja@mts.rs

Професор математике

са 89% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање (утврђено Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС – Просветни
гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017 и 3/2017, даље Правилник).
Кандидат је у обавези да приликом пријављивања на конкурс попуни пријавни формулар
који се налази на сајту Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (доказ се прибавља пре
закључења уговора о раду); да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни
да приликом подношења пријава на конкурс
поднесу доказе о испуњености услова из члана 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и
27/2018 – др. закон). Услови из става 1 овог
члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Копије
морају бити оверене, а уверења не старија од 6
месеци. Рок за пријављивање је 8 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве са потребним документима
слати на адресу: ОШ „Стефан Немања”, Студеница бб, 36343 Студеница. Сва обавештења на
телефон: 036/5436-450.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОСИФ ПАНЧИЋ”
36344 Баљевац, Бошка Бухе 8

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање за наставника у основној школи, 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, мулти
дисциплинарне, 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 из тачке
1) подтачка (2) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, да није осуђиван 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, закривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да 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;
да није осуђиван правоснажном пресудом за
приведни 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 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. Кандидат уз пријавни формулар,
одштампан са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (формулар за пријем у радни однос у
установама образовања и васпитања), 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 (не
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старије од 6 месеци); уверење надлежне службе Министарства унутрашњих послова о казненој евиденцији за кривична дела из чл. 139 ст.
1 тач. 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (не старије од 6 месеци); уверење
привредног суда да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за привредни преступ
у вршењу раније дужности (не старије од 6
месеци); 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),
не старије од шест месеци; 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 кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе; доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад
за ученицима – лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима. Рок за пријављивање на конкурс је
15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаву са
пратећом документацијом доставити лично или
га слати на адресу: ОШ „Јосиф Панчић”, Баљевац, 36344 Бошка Бухе 8, са назнаком: „Пријава
за избор директора”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
36214 Врба, Врба 29
тел. 036/865-336, 036/5865-582
e-mail: osvrba@tron-inter.net

Чистачица

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 – Одлука УС, 113/2017, 95/2018 – аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне
услове прописане чл. 139 став 1 тачке 1, 2, 3, 4 и
5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС, бр. 88/2017, 27/2018,
10/019, 6/2020) и услове из чл. 27 и 40 Правилника о организацији и систематизацији послова
у ОШ „Доситеј обрадовић” Врба, дел. број: 375
од 22.03.2018. године и Изменама и допунама
бр. 1100 од 15.09.2020. године и: да је стекао
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одговарајуће образовање: I степен стручне
спреме (основно образовање); да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици; одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију
и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министрства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи.
По расписаном конкурсу учесник конкурса треба да поднесе: попуњен пријавни формулар
са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; оригинал или оверену фотокопију доказа о стеченом
основном образовању; извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену копију); уверење о држављанству (оригинал или оверену
копију), не старије од 6 месеци; доказ да кандидат није осуђиван за напред наведена кривична
дела, извод из казнене евиденције, прибавља
кандидат у Министарству унутрашњих послова
– надлежне полицијске управе (не старије од
6 месеци, оригинал или оверена фотокопија);
доказ под тачком д) обавезно достављају само
они кандидати који образовање нису стекли на
српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће школске установе да је кандидат положио
испит из српског језика; доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење),
се подноси пре закључења уговора о раду са
изабраним кандидатом. 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. Пријаве на конкурс,
са потребном документацијом, доставити лично,
или поштом на адресу: ОШ ”Доситеј Обрадовић”
Врба 29, 36214 Врба. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе, телефон: 036/5865-582.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ОЛГА ЈОВИЋИЋ РИТА”
36000 Краљево, Карађорђева 11
тел. 036/332-630

вати и додатне услове прописане чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17,
27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и то: да имају
одговарајуће образовање; психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима (доказ се прибавља пре закључења уговора о раду); да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике Србије; да знају српски језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Услови из става 2 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се
у току рада; доказ да знају српски језик достављају само кандидати који образовање нису
стекли на српском језику. Кандидати морају
доставити: попуњен пријавни формулар са
званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, радну
биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге
рођених (образац са холограмом, оригинал или
оверена фотокопија); уверење о држављанству
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старија од шест месеци); доказ из
казнене евиденције МУП-а (оригинал или оверена фотокопија, не старија од шест месеци);
уверење суда као доказ да лице није осуђивано
(оригинал или оверена фотокопија, не старија
од шест месеци); доказ одговарајуће високошколске установе о познавању српског језика и
језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад (оригинал или оверена фотокопија); очитану личну карту. Рок за подношење пријава
(са доказима о испуњењу услова) је 8 дана од
дана објављивања конксурса у публикацији
Националне службе за запошљавање „Послови”. Кандидати попуњавају пријавни фолмулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију заједно за одштампаним пријавним формуларом достављају у
затвореним ковертама лично или на адресу:
Предшколска установа „Олга Јовичић Рита”,
Карађорђева 11, Краљево, са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране,
односно биће одбачене. Конкурс ће спровести
Конкурсна комисија коју ће директор Установе
именовати посебним решењем. Одлука о избору кандидата биће донета у року и по правилима предвиђеним у закону. Ближа објашњења
могу се добити на телефон 036/332-630.

Секретар установе

на одређено време до повратка
запосленог са изборне функције
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) правне струке; на основним студијама правне струке у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Кандидати, поред наведеног, морају испуња-
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КРУШЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЈВОДА ПРИЈЕЗДА”
37212 Сталаћ, Стевана Синђелића 4
тел. 037/806-105

Домар – мајстор одржавања
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – УС
и 113/17), испуњава и посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019) и
то: 1) има одговарајуће образовање (четврти
степен стручне спреме) столарске, водоинсталатерске, машинске, грађевинске, електро или
хемијске струке; изузетно, послове може да
обавља и лице са стеченим основним образовање и са најмање 5 година радног искуства
на тим пословима, стеченим до 13.06.2018.
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 кривично дело примање мита или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство
Републике Србије; 5) зна српски језик; 6) додатна знања / испити: положен стручни испит за
рад са судовима под притиском (за послове
руковања постројењем у котларници).
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
у складу са чланом 154 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања васпитања (формулар може преузети са веб-адресе
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја: htp://www.mpn.gov.rs). Уз пријавни
формулар кандидати треба да достави: биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; доказ да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за 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
(извод из казнене евиденције МУП Републике
Србије и уверење надлежног суда, оригинал
или оверене копије, не старије од 6 месеци),
уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, не старија од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена
копија); доказ да кандидат зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни
Бесплатна публикација о запошљавању

рад доставља кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику; доказ да
поседује додатна знања за рад са судовима под
притиском (за послове руковања постројењем
у котларници) – лиценца, уверење или други релевантни доказ (оригинал или оверена
копија). Пријаве доставити лично или поштом,
са назнаком „За конкурс – за пријем у радни
однос на радно место домар/мајстор одржавања – не отварати”, на горенаведену адресу, у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији НСЗ „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Остале
информације могу се добити од секретара школе: лично (уторком и четвртком), телефон на
број: 037/806-105 и 062/322-000, путем мејла:
osmtomicst@gmail.com.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДРАГОМИР МАРКОВИЋ”
37000 Крушевац

Оглас објављен 10.02.2021. године у публикацији „Послови”, поништава се за радна места:
– наставник енглеског језика, на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60
дана и
– наставник математике, на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60
дана.

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР”
37230 Александровац
Крушевачка 6
тел. 037/3552-353

Kувар

на одређено време
до 31. августа 2021. године
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл.
24 Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05,
61/09, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС,
113/17) у радни однос може да буде примљено лице које испуњава и услове прописане чл.
139 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18,
10/19 и 6/20) као и чл. 27 Правилника о организацији и систематизацији послова: 1) поседовање одговарајућег образовања, у складу
са Законом и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; 2) поседовање психичке,
физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима; 3) поседовање држављанства Републике Србије; 4) знање српског језика
и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; 5) да није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, нити за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање. Докази о испуњености напред наведених услова и
то тачке 1), 3)–5) су саставни део пријаве на
конкурс, а доказ за тачку 2) прибавља се пре
закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар (са званичне странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја), потребно је доставити
школи: оверену фотокопију или препис сведочанства IV степен средње стручне спреме
угоститељске струке, угоститељско-туристичке
струке смер кувар (не старију од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за наведена кривична дела из чл. 139
ст. 1. тачка 3. Закона о основама образовања
и васпитања (оригинал или оверена копија не
старија од 6 месеци) из МУП-а; уверење да
против лица није покренут кривични поступак,
нити да је покренута истрага за наведена кривична дела из чл. 139 ст. 1. тачка 3. Закона о
основама образовања и васпитања из СУД-а;
извод из матичне књиге рођених издат на прописаном обрасцу (оригинал или оверена копија
не старија од 6 месеци); уверење о држављанству (оригинал или оверена копија не старија
од 6 месеци). Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима – лекарско уверење, подноси се пре
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве треба
послати на адресу: Крушевачка 16, 37230 Александровац. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе и путем телефона: 037/3552-353.

Сервирка

на одређено време
до 31. августа 2021. године
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл.
24 Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05,
61/09, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС,
113/17), у радни однос може да буде примљено лице које испуњава и услове прописане чл.
139 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18,
10/19 и 6/20) као и чл. 27 Правилника о организацији и систематизацији послова: 1) поседовање одговарајућег образовања, у складу
са Законом и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; 2) поседовање психичке,
физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима; 3) поседовање држављанства Републике Србије; 4) знање српског језика
и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; 5) да није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, нити за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање. Докази о испуњености напред наведених услова, и
то тачке 1), 3)–5) су саставни део пријаве на
конкурс, а доказ за тачку 2) прибавља се пре
закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар (са званичне странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја), потребно је доставити
школи: оверену фотокопију или препис сведочанства, најмање II степен стручне спреме
(не старију од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
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наведена кривична дела из чл. 139 ст. 1 тачка
3 Закона о основама образовања и васпитања
(оригинал или оверена копија не старија од 6
месеци) из МУП-а; уверење да против лица није
покренут кривични поступак, нити да је покренута истрага за наведена кривична дела из чл.
139 ст. 1. тачка 3. Закона о основама образовања и васпитања из СУД-а; извод из матичне
књиге рођених издат на прописаном обрасцу
(оригинал или оверена копија не старија од 6
месеци); уверење о држављанству (оригинал
или оверена копија не старија од 6 месеци).
Доказ да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима –
лекарско уверење подноси се пре закључења
уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве треба послати на
адресу: Крушевачка 16, 37230 Александровац.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко телефона:
037/3552-353.

НИШ
СТРУЧНА ШКОЛА
„ДУШАН ТРИВУНАЦ ДРАГОШ”
18360 Сврљиг
Гордане Тодоровић 2
тел. 018/821-010

Наставник географије

за 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, односно до повратка
запослене са породиљског боловања
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, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС,
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење),
кандидат треба да испуњава и услове утврђене у чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања (даље: Закон);
врстa стручне спреме прописанa Правилником
о степену и врсти образовања наставника из
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл.
гласник РС”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-I,
13/2016-II, 2/2017-I, 2/2017-II, 13/2018, 2/2020,
147/2020 и 15/2020); одговарајуће образовање
у складу са чланом 140 став 1 и став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања
и важећим Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 13/2018,
7/2019, 2/2020, 3/2020, 14/2020 и 1/2021); да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад.
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Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да
обавезно достави: пријавни формулар који се
преузима са интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; доказ
о одговарајућем високом образовању; оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
степену и врсти образовања не старије од 6
месеци; уверење о држављанству, оригинал
или оверена фотокопија која није старија од
6 месеци; извод из матичне књиге рођених са
холограмом, оригинал или оверена фотокопија
која није старија од 6 месеци; доказ о неосуђиваности надлежне полицијске управе који
није старији од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија. Конкурсна комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања у року од осам
дана од дана истека рока за пријем пријава.
Кандидати који буду изабрани у ужи избор,
у року од осам дана биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака, о чему ће кандидати бити
обавештени путем телефона на бројеве који су
навели или на наведене мејл-адресе. Конкурсна комисија ће сачинити листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос у
року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене и обавити разговор
са њима. О терминима за разговор кандидати
ће бити обавештени путем телефона на бројеве који су навели или на наведене мејл-адресе. Конкурсна комисија ће донети решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора. Лекарско уверење доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима изабрани
кандидат ће доставити пре закључења уговора
о раду. Рок за подношење пријава на конкурс
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс за радно место
наставника географије на одређено време”. У
обзир ће се узети само благовремене и потпуне
пријаве. За све додатне информације обратити се директору школе на телефон: 018/822988. Пријаве слати на адресу: Стручна школа
„Душан Тривунац Драгош”, 18360 Сврљиг, Гордане Тодоровић 2.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОБРИЛА СТАМБОЛИЋ”
18360 Сврљиг
Радетова 25
тел. 018/821-002

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава услове прописане чланом 122
став 2, 5 и 6, чланом 139 и чланом 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС”, број
88/2017, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/2020)
и Правилником о ближим условима за избор
директора установа образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 108/2015) и то: да поседује одговарајуће високо образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања за наставника подручја рада разредне или предметне наставе
у основној школи и педагога и психолога: 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) подтачке 2) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета; да има дозволу за рад
(лиценцу) за наставника, васпитача и стручног
сарадника, односно положен стручни испит;
кандидат треба да је прошао обуку и да има
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 осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да није
правоснажно осуђиван за привредни преступ
у вршењу раније дужности, против кога није
покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора
пре подношења оптужног предлога за наведена кривична дела; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника; да има обуку и положен испит за
директора школе; да има најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Изабрани кандидат који нема положен
испит за директора, дужан је да га положи у
року од две године од дана ступања на дужност. Изузетно ако 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 може бити изабрано и лице које поседује
одговарајуће образовање из члана 140 став 3
Закона о основама система образовања и васпитања, за наставника оне врсте школе којој
припада школа, то јест високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије) или на студијама у трајању
од три године, или вишим образовањем, за
наставника основне 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 васпитања и образовања, после стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да приложе: оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образо-

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

Наука и образовање

вању (не старије од 6 месеци); оверен препис/
фотокопију документа о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту (не старије
од 6 месеци); потврду о радном искуству или
оверену фотокопију радне књижице, не старију
од 6 месеци (из које се види да има најмање
8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања); доказ о познавању језика
на ком остварује образовно-васпитни рад (уколико кандидат није стекао средње, више или
високо образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе); уверење о држављанству
(оригинал или оверену фотокопију, не старије
од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); доказ о неосуђиваности и
о непостојању дискриминаторног понашања;
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
и давање мита, за кривична дела против полне слободе, против правног саобраћаја, против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење надлежног органа МУП-а Републике Србије, не старије од 6 месеци; уверење
привредног суда да кандидат није правоснажно
осуђен за привредни преступ у вршењу раније
дужности (уверење не старије од 6 месеци);
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (уколико је кандидат имао
стручно-педагошки надзор над радом, доставити оверену фотокопију извештаја просветног
саветника); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (достављају само кандидати који
су претходно обављали дужност директора установе); оверену фотокопију лиценце за
директора установе (ако је кандидат поседује),
не старију од 6 месеци; доказ о постојању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење,
оригинал не старије од 6 месеци); попуњен
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; преглед кретања у служби са
биографским подацима (необавезно); доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Изабрани директор
који нема положен испит за директора, дужан
је да га положи у року од две године од дана
ступања на дужност. Рок за пријављивање на
поновни конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве са потребном документацијом достављају се
препоручено поштом на горенаведену адресу,
са назнаком „Пријава на поновни конкурс за
директора”. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија неће узети у разматрање. Одлука
министра о именовању директора биће донета
након спроведеног поступка у законом прописаном року, а о резултатима поновног конкурса
кандидати ће бити обавештени након пријема
решења донетог од стране министра просвете,
науке и технолошког развоја РС. Школа нема
обавезу враћања конкурсне документације.
Ближе информације о поновном конкурсу могу
се добити код секретара школе и путем телефона: 018/821-002.
Бесплатна публикација о запошљавању

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Александра Медведева 14

Наставник за избор у звање
ванредни или редовни професор
за ужу научну област Аутоматско
управљање и роботика
са 5% радног времена

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

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”
18410 Дољевац, Вука Караџића 6
тел. 018/415-1422

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, до
повратка са породиљског одсуства и
неге детета, за рад у осморазредним
одељењима у Малошишту и Белотинцу
и четвороразредним одељењима у
Чапљинцу и Русни
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних

сарадника у основној школи (стечено високо
образовање на мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године); психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима; да
није подигнут оптужни предлог или оптужница и да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; уверење
о држављанству; знање српског језика. Кандидати подносе одштампан и попуњен пријавни
формулар са званичне странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Уз пријавни формулар кандидати достављају
школи следећу документацију: кратку биографију, оверену фотокопију дипломе, уверење
о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену копију); извод из матичне
књиге рођених, са холограмом; оригинал или
оверену копију, уверење о неосуђиваности суда
и СУП-а, не старије од 3 месеца; лекарско уверење доставља изабрани кандидат приликом
потписивања уговора о раду. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Конкурс спроводи конкурсна комисија. Кандидати који буду изабрани у
ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за запошљавање.
Комисија након пријема резултата психолошке
процене кандидата обавља разговор са кандидатима. Пријаве заједно са одштампаним и
попуњеним формуларом и потребном документацијом предају се непосредно или на адресу
школе: Основна школа „Вук Караџић” Дољевац,
Вука Караџића 6, 18410 Дољевац. Сва потребна
обавештења могу се добити на телефон секретара школе: 018/415-1422.

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Вишеградска 33

Програмер – инжењер

на одређено време до две године,
за рад у Служби за наставу и науку
– Рачунарски центар
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научних поља природно-математичких 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; на основним студијама
у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на студијама у трајању до
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три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Потребна знања и вештине: рад у оперативном
систему MS Windows, као и његово одржавање;
познавање Open Office.org пакета – основни
ниво; напредно познавање пакета MS Office
(обавезно Word и Excel); напредно коришћење
Интернета; искуство у програмирању веб-апликација, најмање 1 годину; израда и одржавање
веб-сајтова у Wordpress-у; израда веб-апликација у програмском језику PHP; пројектовање
и имплементација база података у MySQL,
MariaDB; основно подешавање и инсталација
веб-сервера – Apache; знање енглеског језика
– основни ниво; предност ће имати кандидати
са искуством.
Опис послова: реализује корисничке захтеве; дизајнира информационе системе (IS),
односно апликације; пружа стручну подршку у пројектовању модела података, модела
процеса и корисничког интерфејса ИС; пружа
стручну поршку у пројектовању логичке структуре информационих система, база података,
извештаја, апликација и интернет портала,
сајтова и презентација, као и алгоритама за
реализацију постављених захтева; израђује
апликативне програме; програмира интернет
портале, сајтове, презентације у изабраном
програмском окружењу и врши интеграције са
базом података; тестира програмске целине по
процесима; израда резервних копија података.

Самостални стручно-технички
сарадник за студије и студентска
питања – за мастер академске
студије

на одређено време до две године, за
рад у Служби за наставу и студентска
питања Секретаријата Факултета
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научних поља друштвено-хуманистичких
наука: на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
односно специјалистичке академске студије), по
пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године; на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године.
Опис послова: припрема нацрте и предлоге годишњих планова рада из делокруга рада
Службе; анализира захтеве, препознаје и дефинише задатке и припрема решења из делокруга рада Службе; израђује планове, распореде,
нацрте и предлоге општих аката; даје упутства
и пружа стручну помоћ запосленима са истом
надлежности у нижем звању или запосленима
и странкама са којима сарађује; предлаже мере
за развој делатности; комуницира са странкама и запосленима и решава питања из своје
надлежности или усмерава на надлежност;
учествује у спровођењу конкурса и врши пријем
пријава по конкурсу за упис студената на мастер академске студије; врши упис примљених
кандидата у матичну књигу, базу података,
регистар студената, отвара досијее студената; води евиденцију кроз информациону базу и
матичну књигу студената о положеним испитима; обрађује индексе; води матичну књигу мастер студената, издавање потврда и уверења;
рад са студентима сваког радног дана; врши
упис наредне године студија и води евиденцију
о уплати школарине студената мастер академских студија; врши пријем пријава, саставља и
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штампа записнике за испите, ажурира огласне
табле; издаје студентима потврде и уверења о
положеним испитима, наставне планове и програме за испите; врши испис студената и архивира досијеа; прима и обрађује документа за
прелазе са другог факултета; прима и обрађује
документа за студентске кредите, стипендије,
мензе и домове; прима пријаве за дипломски –
мастер испит, издаје уверења о дипломирању,
разводи дипломиране студенте кроз матичну
књигу, издаје дипломе и шаље податке Универзитету преко базе података; прима пријаве
на конкурс за полагање испита у оквиру програма за доживотно образовање, припрема
записнике и издаје уверења; сачињава статистичке извештаје и доставља их надлежним
службама; обавља и друге послове из делокруга рада Службе. Сходно члану 17 Правилника о
транспарентности запошљавања и рада запослених на Природно-математичком факултету у
Нишу, лице задужено за давање обавештења
о конкурсу је запослена у Служби за опште и
правне послове (Марија), чији је контакт телефон: 063/1129-772. Провера оспособљености,
знања, вештина, односно компетенција кандидата започеће 29. марта 2021. године. Проверу
компетенција кандидата вршиће Комисија образована Решењем 162/1-01 од дана 10.02.2021.
године за радно место: програмер – инжењер,
као и Комисија образована Решењем 163/1-01
од дана 10.02.2021. године за радно место:
самостални стручно-технички сарадник за
студије и студентска питања – за мастер академске студије. Провера оспособљености,
знања, вештина односно компетенција кандидата вршиће се увидом у достављене доказе о
испуњавању услова конкурса, писменим путем,
као и разговором са кандидатима. Пријаву са
доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Вишеградска 33, 18000 Ниш, у
року од 10 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву доставити: биографију, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ о испуњавању услова конкурса у
погледу школске спреме – оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми,
потврду да лице није осуђивано, контакт телефон као и имејл-адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Процедура пријема кандидата на основу овог конкурса
спроводиће се у складу са члановима 15-24
Правилника о транспарентности запошљавања
и рада запослених на Природно-математичком
факултету у Нишу.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
18227 Суботинац, Рударска бб
тел. 018/877-651

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: На основу Правилника о степену
и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основним школама („Сл. гласник
РС”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020,
8/2020, 16/2020 и 19/2020), послове наставника разредне наставе може да обавља: 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. Кандидат треба да испуњава
опште услове прописане законом за заснивање

радног односа и посебне услове предвиђене
чланом 139 и чл. 140 и 142 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/2019, 27/18 – др. закон
и 6/2020), као и из члана 142 став 1 истог закона: обавезно образовање лица из члана 140
овог закона је образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова, доказ – уверење надлежне установе. Образовање из става
1. овог члана, наставник, васпитач и стручни
сарадник је обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у
радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу; диплому о стручној спреми стеченој:
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односне групе предмета;
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године. Лице из става 1.
тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има
завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да приложи: попуњен
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Формулар је доступан у делу
„Ново на сајту”, на адреси: http: //www.mpn.
gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; доказ
о образовању из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина (доставља у року од
једне а највише две године од дана пријема у
радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу) и то: потврда високошколске установе
о броју бодова; доказ о положеном испиту за
лиценцу или доказ о положеним испитима из
педагогије и психологије; уверење о држављанству, оверен препис/фотокопију; извод из матичне књиге рођених, оверен препис/фотокопију;
доказ о познавању језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад (доказује се дипломом); уверење о неосуђиваности за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење полицијске управе и надлежног суда); лекарско уверење (уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима) доставља се пре
закључења уговора о раду. Уверења не могу
бити старија од 6 месеци. Рок за пријаву на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
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са. Непотпуна и неблаговремена документација
неће се разматрати. Пријаве на конкурс слати
на адресу ОШ „Свети Сава”, Рударска бб, 18227
Суботинац. Контакт телефон: 018/877-651.

НОВИ ПА ЗАР
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МЛАДОСТ”
36300 Нови Пазар, Луг 1
тел. 020/312-532

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора предшколске установе
може бити изабрано лице које испуњава услове
прописане чл. 122 ст. 3 и 4, чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: 1. да има одговарајуће образовање
за васпитача или стручног сарадника и то:
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 или високо образовање за васпитаче
и стручне сараднике стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; дозволу
за рад (лиценцу) васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања или 2. да
има одговарајуће образовање васпитача и то
високо образовање стечено на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне
и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од 3 (три) године или више образовање, дозволу за рад (лиценцу) васпитача,
обуку и положен испит за директора установе
и најмање десет година рада у предшколској
установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидат треба да
приложи следећу документацију: биографију са
кратким прегледом кретања у служби, односно
радну биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију уверења о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту (дозволи
за рад); потврду о радном искуству у области
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образовања и васпитања, након стицања одговарајућег образовања, са фотокопијом личне
карте; уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци);
извод из МК рођених (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из
казнене евиденције (КЕ); уверење основног и
вишег суда да против кандидата није покренута
истрага, нити је подигнута оптужница, односно да није покренут кривични поступак; уверење прекршајног суда да кандидат није прекршајно кажњаван; уверење привредног суда
да није осуђиван правоснажном пресудом за
привредни преступ у вршењу раније дужности; уверење или потврда да није утврђено дискриминаторно понашање (издаје Повереник за
заштиту равноправности); доказ о знању језика
на којем се изводи образовно-васпитни рад у
установи (познавање српског и босанског језика); да има обуку и положен испит за директора; кандидат изабран за директора установе
који нема положен испит за директора, дужан
је да га положи у року од 2 године од дана
ступања на дужност; резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања доставља лице које се пријавило
на конкурс, а које је претходно обављало дужност директора установе, односно изјаву да
за време његовог мандата није вршен стручно-педагошки надзор; лекарско уверење које
издаје надлежна здраствена установа подноси
изабрани кандидат пре закључивања уговора
о раду; остала документа која могу послужити
за доношење одлуке о избору (доказе о својим
стручним и организационим спосбностима). Рок
за подношење пријава на конкурс је 15 дана од
дана објављивања у публикацији Националне
службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве на конкурс уз потребну
документацију и краћу биографију кандидати могу доставити лично или поштом на горе
наведену адресу, са назнаком „За конкурс за
избор директора установе – не отварати”. Ближе информације могу се добити код секретара
установе, на телефон: 020/312-532.

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
36300 Нови Пазар, Цетињска 10
тел. 020/316-361

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде
изабран кандидат који испуњава услове прописане члановима 122, 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/2020)
и то: да има одговарајуће високо образовање
у складу са чланом 140, став 1 тачка 2 Закона
о основама система образовања и васпитања
за наставнике те врсте школе и подручја рада,
за педагога и психолога: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије), и то: (1) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, (2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена који комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука, 2) на основним студијама
у трајању од најмање четри године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1

тачка 1) подтачка 2 мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет односно групу
предмета. Кандидат треба и: да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици; одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће; за кривична дела примања или давање мита; за кривично дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад за
наставника, васпитача и стручног сарадника; да
има обуку и положен испит за директора установе; да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања. Уз
пријаву на конкурс кандидат је дужан да достави: 1) доказ о поседовању одговарајућег образовања (диплома или оверена копија, не старије од 6 месеци); 2) уверење да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и то: уверење о некажњавању издато од
стране надлежне полицијске управе (оригинал
или оверена копија, не старије од 6 месеци);
уверење о неосуђиваности издато од стране
надлежног основног суда (оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци), уверење
о неосуђиваности издато од стране надлежног привредног суда (оригинал или оверена
копија, не старије од 6 месеци), 3) уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 4) извод из МК
рођених (оригинал или оверена фотокопија, не
старије од 6 месеци); 5) доказ о знању српског
језика и језика на коме се изводи васпитно-образовни рад; 6) доказ о положеном испиту за
лиценцу или положеном стручном испиту за
наставника, васпитача или стручног сарадника
(оригинал или оверена фотокопија, не старије
од 6 месеци); 7) дозволу за рад директора –
лиценцу (оригинал или оверена фотокопија,
не старије од 6 месеци), достављају кандидати који су положили испит за стицање лиценце
за директора; 8) доказ о најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (оригинал или оверена фотокопија, не
старије од 6 месеци); 9) извештај о резултатима стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања (оригинал или
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци) –
уколико се на конкурс пријављује лице које је
претходно обављало дужност директора установе; 10) извештај о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника), оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци; 11) биографију са кратким прегледом кретања у служби
и предлогом програма рада директора школе
и доказе о својим стручним и организационим
способностима. Уверење о поседовању психичке, физичке и здраствене способности за рад
са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду, не старије од 6 месеци.
Изабрани директор који нема положен испит за
директора дужан је да га положи у року од две
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године од дана ступања на дужност. Изузетно,
ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана
140 ст. 1 и 2 овог закона, дужност директора
основне школе може да обавља лице које има
одговарајуће образовање из члана 140 став 3
овог закона за наставникате врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника, обуку и положен испиз за директора установе и најмање десет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Кандидат је
дужан да попуни формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања
који се налази на званичној страници Министартсва просвете, науке и технолошког развоја
и потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом подносе лично
или путем поште на горе наведену адресу са
назнаком „Конкурс за директора школе”. За
све потребне информације обратити се на горе
наведени број телефона.

ОШ „МЕША СЕЛИМОВИЋ”
Рибариће
36309 Рибариће – Тутин
тел. 020/821-110

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка
директора са функције, а најдуже
до 15.09.2022. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
високо образовање и да испуњава одређене услове, у складу са чл. 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања и
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; држављанство Републике Србије; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад (настава се реализује на босанском језику).
Предвиђена је претходна психолошка процена
способности кандидата за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих
поступака. Конкурс остаје отворен 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”. Уз
пријаву кандидати подносе следећа документа:
доказ о стручној спреми; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење да лице није кажњавано или осуђивано
(за дела која су наведена); уврење да се не
води кривични поступак и истрага, потврду или
сертификат о знању језика на ком се настава
реализује (настава је на босанском језику), а
обавезно доставити: доказ да кандидат има
образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина (потврду, уверење
и сл.) из члана 142 став 1 Закона о основама
система образовања и васпитања (од најмање
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30 бодова, у складу са Европским системом
преноса бодова). Лекарско уверење кандидати
достављају приликом закључивања уговора о
раду. Пријаве са документацијом слати на: ОШ
„Меша Селимовић”, 36309 Рибариће. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Ближе информације могу се добити путем телефона: 020/821-110.

НОВИ СА Д
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ

зната у складу са Законом о високом образовању из области музичке уметности, ужа област
дувачки инструменти (труба), односно високо
образовање мастер академских студија из
области музичке уметности, ужа област дувачки инструменти (труба) и испуњени услови из
члана 74 Закона о високом образовању.

5. Ванредни или редовни професор
за област драмских и аудиовизуелних уметности, ужа област
Снимање и дизајн звука
на одређено време 5 година или на
неодређено време

21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

1. Наставник (сва звања) за ужу
научну област Педагошке науке –
Методика наставе музичке културе
на одређено време од 5 година или на
неодређено време

УСЛОВИ: диплома доктора наука – доктора
методике наставе (из уже области за коју се
бира) стечена на акредитованом универзитету,
односно акредитованом студијском програму у
земљи или у иностранству, призната у складу
са Законом о високом образовању и претходно завршене магистарске или мастер академске
студије из области наука о уметностима, ужа
област: музичка педагогија / музичка теорија /
музикологија/етномузикологија или из области
музичке уметности и испуњени услови из члана
74 Закона о високом образовању.

2. Редовни професор за област
примењених уметности и дизајна,
ужа област Графички дизајн
УСЛОВИ: диплома доктора уметности или
магистра уметности стечена на акредитованом универзитету, односно акредитованом
студијском програму у земљи или у иностранству, призната у складу са Законом о високом
образовању из области примењених уметности
и дизајна, односно високо образовање мастер академских студија из области примењених уметности и дизајна, ужа област Графички
дизајн и испуњени услови из члана 74 Закона о
високом образовању.

3. Ванредни или редовни професор
за област ликовних уметности, ужа
област Сликарство
на одређено време 5 година или на
неодређено време

УСЛОВИ: диплома доктора уметности или
магистра уметности стечена на акредитованом
универзитету, односно акредитованом студијском програму у земљи или у иностранству, призната у складу са Законом о високом образовању из области ликовних уметности, односно
високо образовање мастер академских студија
из области ликовних уметности, ужа област
сликарство и испуњени услови из члана 74
Закона о високом образовању.

4. Ванредни или редовни професор
за област музичке уметности, ужа
област Дувачки инструменти (Труба)
на одређено време 5 година или на
неодређено време

УСЛОВИ: диплома доктора уметности или
магистра уметности стечена на акредитованом
универзитету, односно акредитованом студијском програму у земљи или у иностранству, при-

УСЛОВИ: диплома доктора уметности или
магистра уметности стечена на акредитованом универзитету, односно акредитованом
студијском програму у земљи или у иностранству, призната у складу са Законом о високом
образовању из области драмских аудиовизуелних уметности, односно високо образовање
мастер академских студија из области драмских
и аудио-визуелних уметности, ужа област снимање и дизајн звука и испуњени услови из члана 74 Закона о високом образовању.

6. Ванредни професор за област
примењених уметности и дизајана,
ужа област Графички дизајн
на одређено време 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: диплома доктора уметности или
магистра уметности стечена на акредитованом универзитету, односно акредитованом студијском програму у земљи или у иностранству,
призната у складу са Законом о високом образовању из области примењених уметности и
дизајна односно високо образовање мастер академских студија из области примењених уметности и дизајна, ужа област Графички дизајн и
испуњени услови из члана 74 Закона о високом
образовању.

7. Ванредни професор за област
ликовних уметности, ужа област
Фотографија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: диплома доктора уметности или
магистра уметности стечена на акредитованом универзитету, односно акредитованом
студијском програму у земљи или у иностранству, призната у складу са Законом о високом
образовању из области ликовних уметности,
ужа област фотографија односно високо образовање мастер академских студија из области
ликовних уметности, ужа област Фотографија и
испуњени услови из члана 74 Закона о високом
образовању.

8. Ванредни професор за област
ликовних уметности, ужа област
Графика
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: диплома доктора уметности или
магистра уметности стечена на акредитованом
универзитету, односно акредитованом студијском програму у земљи или у иностранству, призната у складу са Законом о високом образовању из области ликовних уметности, односно
високо образовање мастер академских студија
из области ликовних уметности, ужа област
Графика и испуњени услови из члана 74 Закона
о високом образовању.
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9. Доцент или ванредни професор
за област музичке уметности,
ужа област Дувачки инструменти
(Познавање оркестарских деоница)
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: диплома доктора уметности или
магистра уметности стечена на акредитованом
универзитету, односно акредитованом студијском програму у земљи или у иностранству, призната у складу са Законом о високом образовању из области музичке уметности, ужа област
дувачки инструменти (дрвени дувачки инструменти), односно високо образовање мастер
академских студија из области музичке уметности, ужа област Дувачки инструменти (дрвени дувачки инструменти) и испуњени услови из
члана 74 Закона о високом образовању.

10. Доцент или ванредни професор
за област музичке уметности,
ужа област Дувачки инструменти
(Познавање оркестарских деоница)
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: диплома доктора уметности или
магистра уметности стечена на акредитованом
универзитету, односно акредитованом студијском програму у земљи или у иностранству, призната у складу са Законом о високом образовању из области музичке уметности, ужа област
дувачки инструменти (лимени дувачки инструменти), односно високо образовање мастер
академских студија из области музичке уметности, ужа област Дувачки инструменти (лимени дувачки инструменти) и испуњени услови из
члана 74 Закона о високом образовању.

11. Доцент за област музичке
уметности, ужа област Клавир
(Упоредни клавир)
на одређено време 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: диплома доктора уметности или
магистра уметности стечена на акредитованом
универзитету, односно акредитованом студијском програму у земљи или у иностранству, призната у складу са Законом о високом образовању из области музичке уметности, ужа област
клавир односно високо образовање мастер академских студија из области музичке уметности,
ужа област Клавир и испуњени услови из члана
74 Закона о високом образовању.

12. Доцент за област музичке
уметности, ужа област Клавир
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: диплома доктора уметности или
магистра уметности стечена на акредитованом
универзитету, односно акредитованом студијском програму у земљи или у иностранству, призната у складу са Законом о високом образовању из области музичке уметности, ужа област
клавир односно високо образовање мастер академских студија из области музичке уметности,
ужа област Клавир и испуњени услови из члана
74 Закона о високом образовању.

13. Виши или самостални стручни
сарадник корепетитор за област
музичке уметности
на одређено време 4 године или на
неодређено време

УСЛОВИ: високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије) из
Бесплатна публикација о запошљавању

области музичке уметности, ужа област Клавир.
Кандидати треба да испуњавају услове утврђене чланом 123 Статута Академије уметности.

14. Виши стручни сарадник за
област драмских и аудио-визуелних
уметности, ужа област Драматургија
на одређено време 4 године

УСЛОВИ: високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије) из
области драмских и аудиовизуелних уметности,
ужа област драматургија. Кандидати треба да
испуњавају услове утврђене чланом 123 Статута Академије уметности.

15. Стручни сарадник за област
музичке уметности, ужа област
Солфеђо
на одређено време 4 године

УСЛОВИ: високо образововање на студијама првог и другог степена (основне академске студије и мастер академске студије) из
области Музичка педагогија. Кандидати треба
да испуњавају услове утврђене чланом 123 Статута Академије уметности.

16. Стручни сарадник за област
музичке уметности, ужа област
Камерна музика (Гудачки квартет)
на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одуства ради неге детета

УСЛОВИ: високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије) из
области музичке уметности, ужа област гудачки
инструменти (виолончело). Кандидати треба да
испуњавају услове утврђене чланом 123 Статута Академије уметности.

17. Сарадник у настави за област
ликовних уметости, ужа област
Сликарство
са 50% радног времена,
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: студент мастер академских студија из
области ликовних уметности, ужа област Сликарство, студије I степена, завршене са укупном просечном оценом најмаље осам (8). Кандидати треба да испуњавају услове утврђене
чланом 83 Закона о високом образовању и чланом 127 Статута Академије уметности.
ОСТАЛО: Обавезни и изборни услови: за радно место 1 утврђени су Правилником о ближим
минималним условима за избор у звања наставника на Универзитету у Новом Саду за поље
друштевних наука; за радна места од 2 до 12
утврђени су Правилником о ближим минималним условима за избор у звања наставника на
Универзитету у Новом Саду за поље уметности.
У звање наставника може бити изабрано лице
које испуњава критеријуме прописане чланом
74 Закона о високом образовању, Минималним
условима за избор у звања наставника на универзитету донетим од стране Националног савета за високо образовање, Статутом Универитета
у Новом Саду, Статутом Академије уметности и
Правилником о ближим минималним условима
за избор у звања наставника на Универзитету у
Новом Саду. Закон о високом образовању, Статут Универзитета у Новом Саду, Статут Академије уметности у Новом Саду, Правилник о ближим минималним условима за избор у звање
наставника на Универзитету у Новом Саду и

упутство за попуњавање биографских података за кандидате који конкуришу за наставна
звања налазе се на сајту Академије уметности
(www.akademija.uns.ac.rs – у секцији „Наставници – Конкурси“). Сви кандидати достављају: 1.
пријаву на конкурс која мора да садржи назив
радног места за које кандидат конкурише, списак документације коју прилаже, контакт адресу,
број телефона, имејл-адресу; 2. оверене фотокопије диплома о завршеним одговарајућим
студијама и додатке дипломи; 3. уверење о
држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци); 4. уверење о некажњавању прибављено искључиво од МУП-а (не старије од 6
месеци); 5. личну карту (фотокопија или очитана биометријска лична карта). Осим наведене
документације, у зависности од радног места на
које конкуришу, кандидати достављају додатну
документацију, и то: за радно место 1: попуњен
образац биографских података на ћириличном
писму (Образац 1А НАУКА) који се налази на
сајту Академије уметности (www.akademija.uns.
ac.rs у секцији „Наставници-Конкурси”) приложен у штампаној и електронској форми (УСБ),
откључан и доказе о испуњавању услова радног
места у складу са чланом 74 Закона о високом
образовању и Минималним условима за избор
у звање наставника за поље друштвених наука Правилника о ближим минималним условима
за избор у звање наставника на Универзитета
у Новом Саду и чланом 5 наведеног правилника. За радна места од 2 до 12: попуњен образац биографских података на ћириличном писму (Образац 1А УМЕТНОСТ) који се налази на
сајту Академије уметности (www.akademija.uns.
ac.rs у секцији „Наставници-Конкурси”) приложен у штампаној и електронској форми (УСБ)
откључан и доказе о испуњавању услова радног
места у складу са чланом 74 Закона о високом
образовању и Минималним условима за избор у
звање наставника за поље уметности Правилника о ближим минималним условима за избор
у звање наставника на Универзитета у Новом
Саду и чланом 5 наведеног правилника. Осим
напред наведеног за радна места 2, 3, 6, 7 и
8 потребно је доставити дигитални портфолио
који обухвата укупан уметнички и професионални рад кандидата. За радна места од 13 до
16: попуњен образац биографских података на
ћириличном писму (Образац 2Б) који се налази
на сајту Академије уметности (www.akademija.
uns.ac.rs у секцији „Наставници-Конкурси”) приложен у штампаној и електронској форми (УСБ),
и доказе о испуњавању услова радног места у
складу са чланом 123. Статута Академије уметности. За радно место 17: попуњен образац биографских података (Образац 2Б) који се налази
на сајту Академије уметности (www.akademija.
uns.ac.rs у секцији „Наставници-Конкурси”) приложен у штампаној и електронској форми (УСБ),
уверење о уписаним мастер академским студијама и уверење о просечној оцени на студијама
првог степена. Рок за пријаву на конкурс је
15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености
услова достављају се искључиво у штампаној
форми на адресу: Академија уметности, Нови
Сад, Ђуре Јакшића 7.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„КОЛИБРИ”
21420 Бач, Школска 3
тел. 021/6071-770

Васпитач

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, односно до
повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице, под условима прописаним законом и ако има: 1) одговарајуће високо образовање на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године, на студијама у
трајању од три године као и одговарајуће више
образовање; 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 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 и давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме
се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи пријавни формулар доступан
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, личну
и радну биографију са важећом адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија, не
старије од 6 месеци); уверење односно извод
из казнене евиденције МУП-а да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање и давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (не старије од 6 месеци). Доказ да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом кандидат прибавља пре
закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. Рок за подношење пријава је 8 дана
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од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве доставити лично или поштом
на адресу установе: Предшколска установа
„Колибри” Бач, Школска 3, 21420 Бач. Више
информација на телефон Предшколске установе „Колибри” Бач, 021/6071-770.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ГРЧИЋ МИЛЕНКО”
21300 Беочин
Милоша Црњанског бб
тел. 021/871-341

Наставник предметне наставе –
наставник немачког језика

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидати морају имати високо образовање прописано чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије”, број 88/17,
27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20); да имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да имају
држављанство Републике Србије, да знају језик
на коме се остварује васпитно-образовни рад (у
школи се васпитно-образовни рад остварује на
српском језику, доказ доставља кандидат само
ако одговарајуће образовање није стечено на
српском језику). Кандидати поред услова прописаних чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања треба да испуне и услове прописане Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/20, 8/20 и
16/20) и то: професор, односно дипломирани
филолог за немачки језик и књижевност; професор неначког језика и књижевности; мастер
филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Немачки језик и књижевност), мастер професор језика и књижевности
(студијски програм или главни предмет, односно профил Немачки језик и књижевност). Лица
која су стекла академско звање мастер, морају
имати претходно завршене основне академске
студије из области предмета, односно на студијским групама/програми: Језик, књижевност,
култура, модул Немачки језик и књижевност,
немачки језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет адреси
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и уз одштампани формулар и биографију достављају установи следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије, не старије од 6 месеци; оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге

рођених; за лица која нису стекла образовање
на српском језику доказ о положеном испиту из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; оригинал или оверену
фотокопију уверења о некажњању, не старије
од 6 месеци. Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима подноси само изабрани
кандидат. Рок за пријављивање на конкурс је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити на телефон: 021/871-341.
Пријаве слати на адресу: Основна школа „Јован
Грчић Миленко” Беочин, Милоша Црњанског бб.

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

Ванредни или редовни професор за
ужу научну област Информатика и
информациони системи
на одређено време до 5 година или на
неодређено време

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

Доцент за ужу научну област
Воћарство
на одређено време до 5 година

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

Доцент за ужу научну област
Анатомија, хистологија и
физиологија животиња
на одређено време до 5 година

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

Доцент за ужу научну област
Исхрана животиња
на одређено време до 5 година

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

Асистент са докторатом за ужу
научну област Хемија и биохемија
на одређено време до 3 године

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

ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”
26201 Јабука, Трг Бориса Кидрича 10
тел/факс: 013/2624-059
e-mail: osjabuka@mts.rs

Наставник ликовне културе

са 20% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, место рада Јабука
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова
предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС”,
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 –
одлука УС, 113/17,95/18), треба да испуњавају
и посебне услове предвиђене члановима: 139
ст. 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 став 1 тачка 1 подтачка (1) и (2) и тачка 2 истог члана,
чл. 142 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/18, 10/19,6/20). Степен и врста
образовања морају бити у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16,
3/17, 13/18, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020 и
19/2020). Кандидат 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. Наставник и стручни сарадник који је у току студија положио испит из
педагогије и психологије или положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да
има образовање из чл. 142 ст. 1 овог Закона;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; држављанство Републике Србије;
да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Доказ да канидат има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима доставља само
изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Докази које кандидат прилаже уз потпиБесплатна публикација о запошљавању

сану пријаву: оверен препис (копија) дипломе
о завршеном одговарајућем образовању; оригинал или оверена фотокопија исправе којом
се доказује да је кандидат стекао образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно доказ о положеним испитима из педагогије и психологије или доказ да
је кандидат положио стручни испит – испит за
лиценцу; уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци, оригинал или оверена копија);
извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена копија); доказ да кандидат није
осуђиван за напред наведена кривична дела.
Извод из казнене евиденције прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова
надлежне полицијске управе (не старије од 6
месеци, оригинал или оверена копија); доказ да
кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад – српски језик, у обавези
су да доставе само они кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а доказује
се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског
језика. Кандидат попуњава и пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи.
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у року од осам дана
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор у року од
осам дана упућују се на психолошку процену
способности за рад са 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. Потписане
пријаве се достављају у року од 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови”,
поштом на горенаведену адресу или лично у
просторије школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. За
додатне информације обратити се на телефон:
013/2624-059.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ”
26232 Старчево, Иве Лоле Рибара 2

Васпитач у вртићу при школи
УСЛОВИ: 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; за рад са децом узраста
од три године до поласка у школу – лице које
има одговарајуће више образовање, односно
одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије,
основне академске студије или специјалистичке
струковне студије) или на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне студије), односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године – васпитач, у складу са Зако-

ном; за рад са децом са сметњама у развоју у
васпитној групи – лице које испуњава услове из
претходног става које је у току стручног усавршавања или по прописаном програму оспособљено за рад са децом са сметњама у развоју
– васпитач. Кандидат треба да има 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. У радни однос у школи може да буде
примљено лице које: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, 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 понашања; 4) има држављанство
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад. Горе
наведени услови се доказују приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
У складу са чланом 155 став 1 и 2 у вези са
чланом 154 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, кандидати попуњавају пријавни формулар (налази се на званичној интернет страници Министарства просвете).
Кандидат заједно са одштампаним пријавним формуларом треба да достави: 1) доказ о
држављанству Републике Србије (уверење о
држављанству, копија); 2) оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 3) доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као ни за кривична дела: насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и доказ да за кандидата није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; не старије од 6 месеци; 4) доказ о
знању српског језика и језика на којем ће остваривати образовно-васпитни рад код послодавца (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на српском језику / на српском језику и на језику на којем ће остваривати образовно-васпитни рад код послодавца);
5) радну биографију (осим за лица која први
пут заснивају радни однос). Лица која имају
положен стручни испит могу доставити оверен препис или оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу (није обавезно). Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на
разговор. Попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја) са потребном документацијом
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се доставља у року од 8 дана од дана оглашавања у публикацији „Послови”, непосредно или
путем поште на адресу: ОШ „Вук Стефановић
Караџић”, Старчево, Иве Лоле Рибара 2, са назнаком „За конкурс за послове васпитача”. Након
истека рока за достављање пријаве није могуће
доставити доказе о испуњености услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

ОШ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”
26201 Јабука, Трг Бориса Кидрича 10
тел./факс:013/2624-059
e-mail: osjabuka@mts.rs

Васпитач

у вртићу при школи,
место рада Јабука
УСЛОВИ: 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; за рад са децом узраста
од три године до поласка у школу – лице које
има одговарајуће више образовање, односно
одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије,
основне академске студије или специјалистичке
струковне студије) или на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне студије), односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године – васпитач, у складу са Законом; за рад са децом са сметњама у развоју у
васпитној групи – лице које испуњава услове из
претходног става које је у току стручног усавршавања или по прописаном програму оспособљено за рад са децом са сметњама у развоју
– васпитач. Кандидат треба да има 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. У радни однос у школи може да буде
примљено лице које: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици,
одузимање малолетног лица, 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 понашања; 4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Горе наведени услови се доказују приликом пријема у радни однос
и проверавају се у току рада. У складу са чланом 155 став 1 и 2 у вези са чланом 154 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања, кандидати попуњавају пријавни формулар (налази се на званичној интернет страници
Министарства просвете). Кандидат заједно са
одштампаним пријавним формуларом треба да
достави: 1) доказ о држављанству Републике
Србије (уверење о држављанству, копија); 2)
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оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању; 3) доказ
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као ни за кривична дела: насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и доказ да за кандидата
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; не старије од 6 месеца; 4)
доказ о знању српског језика / доказ о знању
српског језика и језика на којем ће остваривати
образовно-васпитни рад код послодавца (осим
кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на српском језику / на српском језику
и на језику на којем ће остваривати образовно-васпитни рад код послодавца); 5) радну биографију (осим за лица која први пут заснивају
радни однос). Лица која имају положен стручни
испит могу доставити оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу (није обавезно). Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Кандидати који уђу у ужи избор
биће позвани на разговор. Попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја) са потребном
документацијом се доставља у року од 8 дана
од дана оглашавања у публикацији „Послови”,
непосредно или путем поште на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс за послове
васпитача”. Након истека рока за достављање
пријаве није могуће доставити доказе о испуњености услова. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ”
26000 Панчево
Сердара Јанка Вукотића 7

Оглас објављен 27.01.2021. године, у публикацији „Послови” број 918, поништава се за радна
места:
• наставник у продуженом боравку,
• наставник разредне наставе на одређено време и
• мајстор одржавања / домар.
У осталом делу конкурс је непромењен.

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
26314 Банатско Ново Село
Маршала Тита 75

Наставник математике

са 66,67% радног времена

Наставник математике

у одељењима на румунском наставном
језику, са 88,89% радног времена

Наставник физике

са 60% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа, кандидат мора да испуњава
услове прописане члановима 139 и 140 став 1

тачке 1 и 2, ст. 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број
88/2017, 27/18, 10/19, 6/20), услове прописане
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”,
11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18,
119/19). Може бити изабрано лице које има
одговарајуће високо образовање стечено на:
1. студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука, у ком случају
је неопходна завршеност студија првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета или
2. високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар са
интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, са кратком биографијом, приложити: оригинал или оверену
фотокопију дипломе или уверења 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 старије од 6
месеци); доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дела из чл.
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (документ не старији од шест месеци); доказ о знању српског језика и језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад у
школи (доказ доставља кандидат уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику); доказ да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду).
У складу са чл. 154 и 155 кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају школи. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и фотокопије докумената
које нису оверене од стране надлежног органа
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и које су старије од 6 месеци, неће се разматрати, као ни допуна документације по истеку
рока за пријаву. Пријаве на конкурс доставити лично или поштом на адресу: ОШ „Жарко
Зрењанин”, Банатско Ново Село, М. Тита 75, у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса,
са назнаком „За конкурс”. Ближе информације
на телефон: 013/615-003.

ПИРОТ
ОШ „ЉУПЧЕ ШПАНАЦ”
18310 Бела Паланка, Светосавска бб

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане члановима 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): I да има одговарајуће високо образовање за наставника
основне школе, педагога или психолога школе
стечено: 1. на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске
студије, мастер струковне 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 с тим
да студије првог степена морају бити из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2. на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; II да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; III да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање,
као и да није осуђиван правноснажном пресудом за привредни преступ утврђен Законом
о основама система образовања и васпитања у
вршењу раније дужности; IV да има држављанство Републике Србије; V да зна српски језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад;
VI да има најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; VII да има
дозволу за рад, тј. лиценцу за наставника, васпитача и стручног сарадника; VIII да има обуку
и положен испит за директора установе (прибавља се након избора за директора, у року до
две године од дана ступања на дужност).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, која се
попуњава на пријавном формулару који се
преузима са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, кандидат подноси следећу документацију: биографију са прегледом радне биографије и предлогом програма рада школе;
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оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оригинал или оверену
фотокопију потврде установе о радном стажу
у области образовања након стеченог одговарајућег образовања са назнаком радног места; оригинал или оверену фотокопију уверења
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 139 ст. 1 тач. 3
ЗОСОВ (не старије од шест месеци); оригинал
или оверену копију уверења привредног суда
да није осуђиван правноснажном пресудом за
привредни преступ утврђен Законом о основама система образовања и васпитања у вршењу
раније дужности (не старије од шест месеци);
оригинал или оверену копију уверења надлежног суда да против кандидата није покренут
кривични поступак за кривична дела наведена у конкурсу (не старије од шест месеци);
оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству (не старије од шест месеци);
оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених; оверену фотокопију
уверења о положеном испиту за директора
установе (пријава која не садржи наведено
уверење неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року положи испит за директора школе);
доказ о знању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на српском
језику); оверену фотокопију доказа о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника), уколико га
кандидат поседује; оверену фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања од
стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја за време трајања мандата, уколико је кандидат претходно обављао дужност
директора школе; оригинал лекарског уверења да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(подноси изабрани кандидат пре закључења
уговора којим се регулише статус директора).
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве доставити на горенаведену
адресу, непосредно или путем поште у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за избор
директора школе”. Ближа обавештења на телефон: 018/855-077.

и здравствену способност за рад са децом; 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 мита или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад;
најмање 5 година радног искуства, познавање
рада на рачунару.

ПОЖ АРEВАЦ

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”
12000 Пожаревац, Вука Караџића 1
тел. 012/210-308

Руководилац финансијскорачуноводствених послова

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним законом и ако има: 1) 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; 2) психичку, физичку

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним
законом и ако има: 1) 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 студијама
првог степена (основне академске, односно
струковне студије), студијама у трајању од три
године или одговарајуће више образовање; 2)
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом; 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 мита или давање мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) држављанство Републике Србије; 5) да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

Домар – мајстор одржавања

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним законом и ако има: 1) средње образовање,
III или IV степен стручне спреме; 2) психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом; 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
мита или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4) држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад.
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ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: потпуну личну и радну биографију, са адресом и контакт телефоном; диплому о стеченом образовању; извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству РС;
уверење да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а); пријавни формулар (образац
пријавног формулара кандидати преузимају са
сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја). Кандидати подносе документа у оригиналу или оверене копије (не старије
од 6 месеци). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја РС, а потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом, достављају
установи. Пре закључења уговора о раду кандидат доставља доказ којим потврђује да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом. 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. По завршетку конкурса
предата документа се неће враћати кандидатима. Пријаве се подносе лично или путем поште
(са повратницом), на горенаведену адресу, са
назнаком: „За конкурс”. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код директора и секретара ПУ „Љубица Вребалов” и путем телефона:
012/210-308.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”
12308 Орешковица, Свете Марије бб

Наставник предметне наставе
– наставник историје

са 35% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну спрему, VII/1 степен одговарајуће групе; да испуњава посебне услове из чл. 139 и 140 Закон о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник”, бр. 88/2017, 27/2018 – и
др. закон, 10/2019, 27/18 – др. закон и 6/20)
и уз пријавни формулар који се преузима са
интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја на конкурс са
кратком биографијом доставити и доказ о: 1.
одговрајућој врсти и степену стручне спреме
(оверену фотокопију дипломе); 2. потврду о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом; 3. потврду да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиља у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4. извод
из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија, 5. уверење о држављанству
Републике Србије, не старије од 6 месеци; 6.
доказ о познавању српског језика и језика на
којем се остварује образовно-васпитни рад.
Докази о испуњености услова под тачкама 1, 3,
4, 5 саставни су део пријаве на конкурс, доказ
из тачке 2 прибавља се пре закључења уго-
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вора о раду. Рок за пријављивање кандидата
је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Неблаговремене пријаве и пријаве
без доказа о испуњавању свих услова конкурса
неће се разматрати. Пријаве слати на гоернаведену адресу, са напоменом ,,Пријава на конкурс
– не отварати” или лично предати у секретаријату школе, од 08 до 14 часова.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЗДРАВО ДЕТЕ”
12000 Пожаревац
Миодрага Марковића 10а
e-mail: vrtic@zdravodetepozarevac.rs

Медицинска сестра – васпитач
пробни рад од 6 месеци

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним
законом и ако има: више образовање, односно
одговарајуће високо образовање на студијама
првог степена (основне струковне студије или
специјалистичке струковне студије), на којима је оспособљено за рад са децом јасленог
узраста; средње образовае у трајању од четири године; психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја или против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад; познавање рада на рачунару;
пожељно радно искуство.

Васпитач

Сервирка

пробни рад од 6 месеци
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним
законом и ако има: средње образовање, изузетно основно образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом;
да није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања
мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад, пожељно
радно искуство.
ОСТАЛО: За пријаву на конкурс потребно је
поднети потпуну личну и радну биографију са
адресом, контакт телефоном и имејл-адресом.
Пре закључења уговора о раду кандидат доставља доказе о стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
уверење да није осуђиван (уверење МУП-а) и
доказ којим потврђује да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом.
Рок за подошење пријаве је 20.03.2021. године.
Пријаве се подносе путем електронске поште
на мејл-адресу: vrtic@zdravodetepozarevac.rs
или поштом на адресу: Миодрага Марковића
10а, Пожаревац, са назнаком за које радно
место се конкурише.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
12000 Пожаревац
Војске Југославије 18

Наставник математике
са 60% радног времена

пробни рад од 6 месеци
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним законом и ако има: високо образовање: (1)
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије);
(2) на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама
у трајању од 3 године или одговарајуће више
образовање; психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја или против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад; познавање рада на рачунару;
пожељно радно искуство.

Наставник физике

са 80% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/2017 – одлука УС, 113/17 и 95/18 –
аутентично тумачење), треба да испуњавају и
посебне услове предвиђене чланом 139 став 1
тачке 1), 2), 3), 4) и 5) и чланом 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 –
др. закони, 10/19 и 6/20), услове из Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019,
2/2020, 8/2020 и 16/2020) и посебне услове из
Правилника о организацији рада и систематизацији радних места у ОШ „Свети Сава” у Пожаревцу: 1. да имају одговарајуће образовање из
члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије”, број 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020):
високо образовање за наставника основне школе, за педагога и психолога, на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
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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; кандидат мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; 2. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик – језик на којем се остварује васпитно-образовни рад. Кандидати за радна места уз
пријаву на конкурс треба да доставе: оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању и оверену фотокопију додатка
дипломи; уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења
из казнене евиденције надлежне полицијске
управе да лице није осуђивано правноснажном
пресудом за кривична дела из члана 139 став
1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци);
доказ о знању српског језика (подносе само
кандидати који су стекли одговарајуће образовање на другом језику); кратку радну биографију (CV) са обавезним навођењем адресе
становања и броја телефона; попуњен пријавни формулар са званичне интернет старнице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Кандидати који уђу у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју ће извршити
Национална служба за запошљавање применом
стандардизованих поступака, а пре доношења
одлуке о избору кандидати биће позвани на
разговор. Кандидат који буде изабран дужан је
да пре закључења уговора о раду достави уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, лекарско уверење не старије од 6 месеци. Конкурс
за сва радна места отворен је 8 дана од дана
објављивања. Својеручно потписану пријаву на
конкурс са потребном документацијом кандидати достављају поштом на адресу: ОШ „Свети
Сава” Пожаревац, Војске Југославије 18, 12000
Пожаревац, са назнаком „Конкурс за пријем у
радни однос на радно место _____ (написати
за које радно место конкуришете)” или предати
лично у затвореној коверти са свим потребним
назнакама на наведену адресу у Секретаријату
школе, сваког радног дана од 08.00 до 14.00
часова, у року од 8 дана од објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.
Бесплатна публикација о запошљавању

СМЕДЕРЕВО
ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА
ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
11320 Велика Плана
Момира Гајића 12
тел. 026/516-247

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Директор може да буде лице које
испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и
6/2020), односно: 1. да има одговарајуће високо образовање за наставника те врсте школе и
подручја рада, за педагога и психолога, то јест
високо образовање стечено на: 1) студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: на: 1.1) студијама другог
степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета, 1.2) студијама другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидидисициплинарне, 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; има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, односно лиценцу (положен стручни испит), обуку и положен
испит за директора школе (изабрани директор
који нема положен испит за директора, дужан
је да га положи у року од две године од дана
ступања на дужност); има најмање осам година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; знање српског језика и језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад; 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 родскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, као и да није осуђивано правоснажном пресудом за привредни
преступ у обављању дужности; да за лице
није у поступку и на начин прописан законом
утврђено дискриминаторно понашање; да није
правоснажно осуђено за привредни преступ у
вршењу раније дужности; да зна српски језик
као језик на коме се изводи образовно-васпитни рад у школи; има држављанство Републике Србије. Директор се бира на период од
четири године, а мандат тече од дана ступања
на дужност. Рок за подношење пријаве је 15
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
узете у разматрање. Уз пријаву на конкурс
кандидат за директора треба да поднесе: 1)
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-

варајућем високом образовању; 2) оверену
фотокопију уверења о положеном испиту за
лиценцу, стручном испиту (дозволи за рад);
3) потврду о радном стажу, да има најмање
осам година рада у установи на пословима
образовања васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 4) оригинал или оверену фотокопију уверења надлежног Министарства унутрашњих послова да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела наведена у условима за избор директора,
не старије од шест месеци; 5) оригинал или
оверену фотокопију уверења надлежног суда
да против кандидата није покренут кривични
поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није
претходила истрага или доношењем решење о
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за наведена кривична дела, не
старије од шест месеци; 6) оригинал или оверену фоткопију уверења надлежног привредног суда да кандидат није правоснажно осуђен
за привредни преступ у вршењу раније дужности, не старије од шест месеци; 7) оригинал
или оверену фотокопију потврде Повереника за заштиту равноправности о непостојању
дискриминаторног понашања за кандидата, не
старије од шест месеци; 8) оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, не
старије од шест месеци; 9) оригинал или оверену фоткопију извода из матичне књиге рођених, не старије од шест месеци); 10) уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, не старије
од шест месеци; 11) доказ о знању српског
језика и језика на коме се изводи образовно-васпитни рад (осим за кандидате који су
одговарајуће образовање стекли на тим језицима), 12) биографске податке, односно радну
биографију са кратким прегледом кретања у
служби и предлогом програма рада директора школе; 13) оригинал или оверену фоткопију уверења о положеном испиту за директора (лиценца за директора ако је поседује).
Пријава која не садржи уверење о положеном
испиту за директора неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези
да у законском року положи испит за директора школе); 14) фоткопију доказа о резултату стручно-педагошког надзора – извештај
просветног саветника као доказ о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(уколико је кандидат имао појединачни стручно-педагошки надзор) – за кандидате који нису
обављали дужност директора; 15) фотокопију
доказа о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања
за кандидата на конкурсу који је претходно
обављао дужност директора школе (само кандидати који су претходно обављали дужност
директора установе); 16) кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интеренет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, у делу Ново на сајту, на
адреси: http:// FORMULAR – ZA KONKURISANJE.
Уз одштампан и својеручно потписан пријавни формулар са назнаком да се конкурише за
радно место директора школе, кандидат школи заједно са одштампаним пријавним формуларом прилаже и потребну документацију
којом се доказује испуњеност услова назначених у конкурсу. Пријава на конкурс за избор
директора школе заједно са потребном документацијом доставља се у затвореној коверти, са назнаком: „Конкурс за избор директора школе”, лично у секретаријату школе или
поштом на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете
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у разматрање, као ни фотокопије докумената
које нису оверене код надлежног органа. Школа нема обавезу враћања конкурсне документације. Ближа обавештења могу се добити код
секретара школе на телефон: 026/516-247.
Министар у року од 30 дана од дана пријема
документације врши избор директора и доноси решење о његовом именовању, о чему школа обавештава лица која су се пријавила на
конкурс.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
11321 Лугавчина
Бориса Кидрича бб
тел. 026/4761-078

Наставник математике
за 45% 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, 10/19 и 6/20)
и у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и да испуњава услове
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Уз одштампан и попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја на конкурс доставити: оверену
фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми (не старије од 6 месеци), уверење о држављанству (не старије од
6 месеци), извод из матичне књиге рођених
(не старије од 6 месеци), уверење суда да
против кандидата није покренута истрага (не
старије од 6 месеци), доказ о неосуђиваности
кандидата за кривична дела утврђена у чл.
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 (не старије од 6 месеци), а за
наставника – уверење о положеном стручном
испиту за рад у образовању или положеном
испиту за лиценцу. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима доставља се пре
закључења уговора о раду. Сва документа се
прилажу како је назначено у оригиналу или
као оверене фотокопије. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће узимати у обзир.
У току трајања поступка одлучивања о избору, кандидати за сва радна места који уђу у
ужи избор дужни су да се подвргну провери
психофизичких способности за рад са децом и
ученицима, коју врши Национална служба за
запошљавање, применом стандардизованих
поступака, а у складу са чланом 154 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 10/2019 и 6/2020), по распореду који
утврди школа у сарадњи са Националном
службом за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Кандидат
мора знати језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве слати на горе наведену адресу,
са назнаком: „За конкурс” или лично донети у
секретаријат школе, радним данима у периоду од 09.00 до 12.00 часова. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.
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године Статута Грађевинског факултета Суботица, усвојеног на седници Савета одржаној
06.11.2018. године (са изменама и допунама
од 05.02.2019. године, 08.10.2019. године и
12.11.2019. године).

СУБОТИЦА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Козарачка 2а

Наставник у свим звањима
(доцент, ванредни професор и
редовни професор), научна област
Грађевинске конструкције –
грађевински материјали
на одређено време
од 5 година

УСЛОВИ: доктор наука грађевинарство, радно
искуство 5 година у педагошком раду. Кандидати поред општих услова треба да испуњавају
и услове предвиђене чланом 75 став 1 Закона
о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019,
6/2020 – др. закон), чланом 2 Правилника о
начину и поступку стицања звања и заснивање радног односа наставника Универзитета
у Новом Саду, број: 01-163/12 од 07.12.2017.
године и чланом 132 Статута Грађевинског
факултета Суботица бр. 105-1/2 13.02.2020.
године усвојеног на седници Савета одржаној
06.11.2018. године (са изменама и допунама
од 05.02.2019. године, 08.10.2019. године и
12.11.2019. године).

Наставник у свим звањима
(доцент, ванредни професор и
редовни професор), научна област
Грађевинске конструкције
на одређено време
од 5 година

УСЛОВИ: доктор наука грађевинарство, радно
искуство 5 година у педагошком раду. Кандидати поред општих услова треба да испуњавају
и услове предвиђене чланом 75 став 1 Закона
о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019,
6/2020 – др. закон) и чланом 2 Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивање радног односа наставника Универзитета
у Новом Саду, број: 01-163/12 од 07.12.2017.
године и чланом 132 Статута Грађевинског
факултета Суботица бр. 105-1/2 13.02.2020.
године усвојеног на седници Савета одржаној
06.11.2018. године (са изменама и допунама
од 05.02.2019. године, 08.10.2019. године и
12.11.2019. године).

Наставник у свим звањима
(доцент, ванредни професор и
редовни професор), научна област
Грађевинске конструкције – дрвене
конструкције
на одређено време
од 5 година

УСЛОВИ: доктор наука грађевинарство, радно
искуство 5 година у педагошком раду. Кандидати поред општих услова треба да испуњавају
и услове предвиђене чланом 75 став 1 Закона
о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019,
6/2020 – др. закон) и чланом 2 Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Новом Саду, број: 01-163/12 од 07.12.2017.
године од и члана 132 бр. 105-1/2 13.02.2020.

Наставник у свим звањима
(доцент, ванредни професор и
редовни професор), научна област
Инжењерска механика
на одређено време
од 5 година

УСЛОВИ: доктор наука грађевинарство, радно
искуство 5 година у педагошком раду. Кандидати поред општих услова треба да испуњавају
и услове предвиђене чланом 75 став 1 Закона
о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019,
6/2020 – др. закон) и чланом 2 Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивању радног односа наставника Универзитета
у Новом Саду, број: 01-163/12 од 07.12.2017.
године и чланом 132 Статута Грађевинског
факултета Суботица бр. 105-1/2 13.02.2020.
године, усвојеног на седници Савета одржаној 06.11.2018. године (са изменама и допунама од 05.02.2019. године, 08.10.2019. године и
12.11.2019. године).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс треба приложити: кратку биографију, диплому факултета,
диплому доктора наука и списак објављених
радова и саме радове у протеклих 5 година.
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у средствима јавног информисања. Непотпуне и неблаговремене приспеле пријаве се
неће разматрати. Ближе информације се могу
добити на телефон: 024/554-300. Пријаве са
доказом о испуњавању услова слати на горенаведену адресу.

ОШ „МАЈШАНСКИ ПУТ”
24000 Суботица
Мајшански пут 87

Наставник разредне наставе

за рад на мађарском наставном језику,
на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
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 чланом 2 став 1) Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/20162/2017, 3/2017, 13/18, 11/19,
2/2020, 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 родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
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држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад (мађарски језик).
ОСТАЛО: 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, не старије од 6 месеци,
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. 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 мејла се неће разматрати. Пријаве са назнаком „За конкурс” слати на
горенаведену адресу.

ПУ „БАМБИ”
24300 Бачка Топола
Дунавска 8

Васпитач
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), кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 139, 141 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони,
Бесплатна публикација о запошљавању

10/2019 и 6/2020) и то: да има одговарајуће
образовање, у складу са чланом 141 Закона,
односно: 1) да има стечено одговарајуће високо образовање на студијама првог степена,
студијама другог степена, студијама у трајању
од три године, више образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да
зна српски и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети:
попуњен и одштампан формулар на интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја – пријавни формулар, оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању; доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова,
од којих најмање шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом бодова (оригинал или
оверена фотокопија потврде – уверење одговарајуће високошколске установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима из психологије и педагогије или оверена
копија уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу) за оне који
ово образовање поседују, они који не поседују, Закон сходно члану 142 став 2 дозвољава
да је ово образовање васпитач обавезан да
стекне у року од једне године, а највише две
године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу; доказ
из казнене евиденције МУП-а – од надлежне
полицијске управе, уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија), не старија од 6 месеци; доказ о познавању српског
и језика на којем остварује образовно-васпитни рад (диплома, односно уверење о стеченом
високом образовању, уколико је на српском
језику, уједно је и доказ да кандидат зна српски језик, у супротном је потребно доставити
оверену копију доказа да зна српски језик, тј.
оверену фотокопију дипломе или сведочанства
о завршеној средњој школи на српском језику или потврду из средње школе да је учио
српски језик), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), не
старији од шест месеци. Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом кандидат доставља пре закључења
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће узети у разматрање. Пријаве
са потребном документацијом доставити лично
или слати са назнаком „Конкурс за васпитача”,
на горенаведену адресу. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. За све информације можете
позвати број телефона 024/711-148.

ШАБАЦ
ПУ „СУНЦОКРЕТ”
Владимирци

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

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЈВОДА СТЕПА”
15305 Липолист, Карађорђева 1

1. Наставник грађанског васпитања
са 5% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, до њеног повратка, а
најкасније до 31.08.2021. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 1. да имају одговарајуће образовање у складу са чл. 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019,
27/2018 – др. закон и 6/2020) и Правилником
о степену и врсти образовања наставника који
изводе образовно-васпитни рад из изборних
предмета у основној школи („Сл. гласник РС
– Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 11/2017 и 16/2020); 2.
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да имају држављанство Републике
Србије; 5. да знају српски језик и језик на којем
остварују образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Уз одштампан пријавни формулар кандидати
треба да доставе следећа документа: 1. оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, 2. доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
прописана чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања, не
старији од 6 месеци (овај документ издаје МУП –
полицијска управа), оригинал или оверена фотокопија, 3. уверење о држављанству Републике
Србије, не старије од шест месеци (оригинал или
оверену фотокопију), 4. доказ о познавању српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад прилаже кандидат који није
стекао образовање на српском језику, тако што
подноси доказ да је положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријава са доказима о испуњавању услова конкурса достављају се
на горенаведену адресу.
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УЖИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН ЈОКСИМОВИЋ”
31255 Рогачица
тел. 031/3850-440

Стручни сарадник
– психолог

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава следеће и услове предвиђене чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019,
27/2018 – др. закон и 6/2020 даље: Закон)
и то: 1. поседовање одговарајућег високог
образовања, и то: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10.09.2005. да
испуњава услове из чл. 142 став 1 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17), односно
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 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 треба
да испуњава услове у погледу врсте стручне
спреме предвиђене Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
– Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18и 11/19); 2. поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (доказ
се доставља при закључењу уговора о раду);
3. неосуђиваност правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, 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,
непостојање дискриминаторног понашања на
страни кандидата, утврђеног у складу са законом; 4. поседовање држављанства Републике
Србије; 5. знање језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Диплома о стеченом
образовању на српском језику која се приложи
као доказ под тачком 1 сматра се доказом о
знању српског језика под тачком 5.
ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: 1)
одштампан и попуњен пријавни формулар
преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја
РС, формулар-за-конкурисање; 2) приложити
радну биографију (CV), тачну адресу пребивалишта и контакт телефон, 3) оверену фотокопију дипломе или уверења о дипломирању;
4) оверену фотокопију уверења или додатка
дипломи високошколске установе о положеним испитима, односно уверење високошколске установе да кандидат испуњава услове из
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члана 142. став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања или оверени препис или оверену фотокопију лиценце за рад
наставника, васпитача или стручних сарадника; 5) оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству; 6) оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; 7) извод из казнене евиденције
као доказ о неосуђиваности за горе наведена кривична дела и да није утврђено дискриминаторно понашање, које издаје надлежна
полицијска управа (не старије од 6 месеци),
8) доказ о знању српског језика подносе само
кандидати који образовање нису стекли на
српском језику, 9) пре закључења уговора о
раду кандидат који је изабран доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности, не старије од шест месеци. Сви
докази прилажу се у оригиналу или фотокопији (не старије од 6 месеци). Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима. Пријавом на конкурс кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности у сврху спровођења законом предвиђеног
поступка – конкурса за пријем у радни однос
на неодређено време. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Пријаве на конкурс са потребном
документацијом доставити на адресу школе:
Основна школа „Стеван Јоксимовић”, 31255
Рогачица, или предати непосредно у сектретаријату школе, са назнаком „За конкурс „.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Ближе информације могу
се добити код секретара школе и преко телефона: 031/3850-440.

Посао се не чека, посао се тражи

В РА Њ Е
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”
17525 Трговиште, ЈНА 24
тел. 017/452-102

Оглас објављен у публикацији „Послови”
17.02.2021. године, исправља се у делу текста:
„Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе оверену фотографију дипломе”, и исправно треба да гласи: „Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању”. Конкурс у
осталом делу остаје непромењен.
Напомена: Пријаве по расписаном конкурсу за
избор директора ПУ „Полетарац” Трговиште на
мандатни период од 4 године, од 17.02.2021.
године, објављеном у публикацији „Послови”
које су благовремено стигле узеће се у разматрање. Пријаве са потребном документацијом
достављају са на адресу: Предшколска установа „Полетарац” Трговиште, ЈНА 24, 17525
Трговиште. Рок за подношење пријаве истиче 8
дана након објављивања текста исправке.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”
17500 Врање, Партизански пут 3
тел. 017/432-459

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба
да испуњава услове прописане члановима 122,
139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/17, 27/18 – др. закони и 10/19, 6/20) и Правилника о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 108/2015). За директора школе
може бити изабрано лице које има одговарајуће
високо образовање стечено на: студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије), и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; да испуњава услове на наставника или стручног сарадника основне школе;
да има дозволу за рад (лиценцу) за наставника, васпитача и стручног сарадника, 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 кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
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но дело примање или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да
зна српски језик. Комисија за избор директора цениће и доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника) као доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања, ако је кандидат
претходно обављао дужност директора школе. Докази о испуњености општих и посебних
услова за избор директора установе саставни
су део пријаве на конкурс. Уз пријаву кандидат подноси: 1. биографске податке, односно
радну биографију, 2. оверен препис / оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању, 3. оверен препис уверења
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту (дозволи за рад), 4. доказ о обуци
и положеном испиту за директора (пријава се
неће сматрати непотпуном без доказа о положеном испиту за директора, а изабрани кандидат биће дужан да у законском року положи
наведени испит, у складу са чланом 122 Закона
о основама система образовања и васпитања);
5. потврду да има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовањка
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверену
фотокопију); 6. лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима (не старије од 6 месеци,
оригинал или оверену фотокопију), 7. уверење
основног и вишег 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 насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично
дело 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 човерчности и других добара заштићених
међународним правом – (оригинал или оверена
копија, издато након објављивања конкурса),
8. уверење надлежне ПУ – МУП-а, да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
наведена кривична дела из чл. 139 ст. 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитанај (не старије од 6 месеци оригинал или
оверену фотокопију); 9. уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци,
оригинал или оверену фотокопију), 10. уверење
привредног суда да није правоснажно осуђен
за привредни преступ у вршењу раније дужности (издато по објављивању конкурса, оригинал
или оверену фотокопију), 11. извод из матичне
књиге рођених – нови образац (оригинал или
оверену фотокопију), 12. оригинал или оверену фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника), ако кандидат није
имао стручно-педагошки надзор (извештај или
потврда просветног саветника да кандидат није
имао стручно-педагошки надзор); 13. уколико
се на конкурс пријави лице које је претходно
обављало дужност директора установе, дужно
је да достави оверену фотокопију извештаја о
спољашњем вредновању школе доказ о резулБесплатна публикација о запошљавању

тату стручно-педагошког надзора и оцену
спољашњег вредновања; 14. доказ да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад,
уколико одговарајуће образовање није стечено
на том језику; 15. оквирни план и програм рада
директора школе за време трајања мандата од
4 године, као и остала документа која могу послужити као доказ о стручним и организаторским способностима. Пријаве са потребном документацијом достављају се у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса, на адресу школе:
ОШ „Радоје Домановић” Врање, са назнаком
„Пријава по конкурсу за директора”, лично или
поштом. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање, као ни фотокопије докумената које нису оверене од стране
надлежног органа (јавног бележника – нотара).
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на телефон 017/432-459, радним
даном од 9.00 до 13.00 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
17510 Владичин Хан
Боре Станковића 40
тел. 017/474-808

Наставник биологије

са 35% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, до повратка са функције
вршиоца дужности директора школе
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за
заснивање радног односа прописаних чланом
24 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење),
треба да испуњава и посебне услове прописане
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
број 88/17, 27/18 – други закони, 10/19 и 6/20)
и то: да има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 88/2017, 27/2018 – други закони, 10
/2019 и 6/20) и чланом 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020 и
16/2020); поред одговарајућег образовања кандидат мора имати образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова, 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 – за кандидата
који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да
има наведено образовање; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународ-

ним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да
зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс и попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије,
кандидати су дужни да доставе, у оригиналу
или у овереном препису или овереној фотокопији, следећу документацију: извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци у односу
на дан истека конкурса; диплому или уверење
о стеченом одговарајућем образовању; потврду
високошколске установе да имају образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање 6 бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова, односно уверење или други одговарајући документ о
положеном испиту из педагогије и психологије
у току студија или доказ о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу; уверење
из казнене евиденције МУП-а да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела 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, не старије од 6 месеци у
односу на дан истека конкурса; доказ о знању
српског језика, осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику или су
положили испит из српског језика по програму одговарајуће школске установе. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије,
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Конкурс спроводи комисија коју именује
директор у складу са законом. Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата за
пријем у радни однос у року од осам дана од
дана истека рока за 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. Рок за
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подношење пријава на конкурс је 8 дана од
дана објављивања публикацији Националне
службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Благовременом пријавом сматра
се пријава која је непосредно предата школи
пре истека рока утврђеног у конкурсу или је
пре истека тог рока предата пошти у облику
препоручене пошиљке. Ако последњи дан рока
пада у недељу или на дан државног празника, рок истиче истеком првог наредног радног
дана. Потпуном пријавом сматра се пријава која
у прилогу садржи све прилоге којима кандидат
доказује да испуњава услове за избор у складу
са законом и овим конкурсом. Пријаве се подносе на горенаведену адресу, са назнаком: „За
конкурс”. Контакт телефон: 017/474-808.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
17500 Врање, Француска бб
тел. 017/1404-220, 411-623

Наставник разредне наставе

на одређено време, до повратка
одсутне запослене са функције
директора школе у другом мандату

Наставник биологије

са 10% радног времена, на одређено
време, до повратка одсутног запосленог
са функције в.д. директора школе

Наставник технике и технологије

са 30% радног времена, на одређено
време, до повратка одсутног запосленог
преко 60 дана

Чистач

на одређено време, до повратка одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Општи услови прописани Законом о
раду и услови одређени чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон,
10/2019 и 6/2020), и то: 1. одговарајуће високо образовање, врсте и степена стручне спреме утврђене чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о
степену и врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи, (мастер
академске студије, специјалистичке академске
или мастер струковне студије, или образовање
стечено на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године), осим за радно место чистача за које је потребно завршено основно образовање; 2. психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима; 3. да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеци, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање и давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4.
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
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ОСТАЛО: Докази којима кандидат доказује
испуњеност услова: 1) да има одговарајуће
образовање (оверена фотокопија дипломе
или уверења о дипломирању, односно сведочанства); 2) уверење да није осуђиван за дела
наведена у 3 тачки услова, прибавља се код
надлежне полицијске управе (оригинал или
оверена фотокопија), не старије од 6 месеци; 3) уврење о држављанству не старије од
6 месеци и извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија), 4) доказ
да зна српски језик на коме се оставрује образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику.
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Докази о
испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 су саставни део пријаве на конкурс, а доказ из тачке
2, односно лекарско уверење доставља само
изабрани кандидат, пре закључења уговора о
раду. Потребно је да кандидат уз пријаву достави и своју краћу радну биографију, са подацима о адреси становања, контакт телефону и
имејл-адреси. Пријаву са потребном документацијом у затвореној коверти са назнаком „Пријава на конкурс за радно место __________”
(додати назив радног места за које се конкурише), кандидат може поднети лично у школи,
радним данима од 8 до 14 часова или послати
путем поште, на адресу школе: ОШ „Светозар
Марковић”, Француска бб, 17500 Врање. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс спроводи конкурсна комисија,
по поступку који је прописан законом. Контакт
телефон за додатне информације: 017/404-220
и 411-623.

ЗАЈЕЧАР
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈЕРЕМИЈА ИЛИЋ ЈЕГОР”
19214 Рготина
Светосавска 2

Домар/ложач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Минстарства просвете:
http://www.mnp.gov.rs, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи. Уз пријавни
формулар достављају и следећу документацију: молбу, краћу биографију, оверену копију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању,
кандидат који има високо образовање стечено
на студијама другог степена доставља оверену копију дипломе другог степена и оверену
копију дипломе основних академских студија;
доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 139
став 1тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања и за кога није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање
(потврда, уверење или други документ издат од
стране МУП-а РС, оригинал или оверена фотокопија); доказ да кандидат има држављанство
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија уверења); доказ о познавању српског
језика, као језика на коме се остварује образовно-васпитни рад – доставља само кандидат који није стекао образовање на српском
језику (потврда, уверење или други документ
којим се доказује да је испит из српског језика
положен по програму одговарајуће високошколске установе, оригинал или оверена фотокопија). Лекарско уверење којим се потврђује
да кандидат има психичку, физичку 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: 8 дана од
дана објављивања конкурса. Кандидат ће бити
писаним путем обавештен о исходу конкурса.
Ближа обавештења могу се добити на телефон:
019/466-119.

ОСНОВНА ШКОЛА „15. МАЈ”

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава и услове у складу са чл.
139 став 1 тачка 1) Закона о основама система
образовања и васпитања, и то: да има одговарајуће образовања (III или IV степен средње
стручне спреме) или одговарајућу стручну квалификациону оспособљеност, као и да поседује
уверење о оспособљености за обављање послова радних задатака руковаоца топловодних
котлова на чврста горива. 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

19209 Мали Јасеновац

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 и 10/2019 од 15.
фебруара 2019, 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: 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 одгова-
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рајући 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 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 за директора школе подноси:
биографске податке, односно радну биографију; доказ о стеченом одговарајућем образовању из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања за наставника
основне школе и подручја рада, за педагога и
психолога (оверена фотокопија дипломе);
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење, не старије од 6 месеци); доказ да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безБесплатна публикација о запошљавању

условна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, чл. 139 став 1
тачка 3 Закона – издат од полицијске управе
(не старије од 6 месеци од дана достављања
пријаве на конкурс); доказ да кандидат није
правноснажно осуђен за привредни преступ,
издат од привредног суда (оригинал не старији
од 6 месеци); доказ да кандидат има држављанство Републике Србије (оригинал уверење не
старије од 6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс); доказ о познавању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад
доставља само кандидат који стекао образовање на српском језику (потврда или уверење
или други документ којим се доказује да је
испит из српског језика положен по програму
одговарајуће високошколлске установе, оригинал или оверена фотокопија); доказ о поседовању дозволе за рад наставника, васпитача или
стручног сарадника (оверена фотокопија потврде, уверења или другог документа о положеном
испит за лиценцу, односно стручни испит);
доказ о обуци и положеном испиту за директора (уколико кандидат то поседује, а у супротном изабрани директор који нема положен
испит за директора, дужан је да га положи у
року од 2 године од дана ступања на дужност,
због чега се пријава таквих кандидата без овог
доказа неће сматрати непотпуном или оригинал
или оверена фотокопија); 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 искуствоне старије од
6 месеци); оригинал или оверену фотокопију
доказа да против кандидата није покренут кривични поступак за кривична дела из чл. 139
став 1 тачка 3 (оригинал уверење основног и
вишег суда, не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених, оригинал; 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;
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
исти извештај достави); уколико се на конкурс
пријави лице које је претходно обављало дужност директора установе дужно је да поред
доказа 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. По завршетку конкурса
примљена документација се не враћа кандидатима, већ се доставља министру ради доношења одлуке о избору директора. Благовременом пријавом сматра се пријава која је поднета
у року утврђеном у конкурсу, као и пријава која
је предата препорученом поштом, у ком случају
се као дан пријема рачуна дан када је пошта
примила пошиљку, а када последњи 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 директора. Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија неће разматрати.
Пријава се сматра потпуном уколико садржи
све доказе којима се потврђује испуњеност
услова за избор директора, прописане чл. 139 и
чл. 140 став 1 и 2 Закона. Рок за подношење
пријава на конкурс за избор директора школе је
15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Све додатне информације
о конкурсу се могу добити на телефон:
064/9406-624, секретар школе. Пријава се подноси на адресу школе: Основна школа „15. мај”,
19209 Мали Јасеновац, са назнаком „Конкурс за
директора”.

ЗРЕЊАНИН
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
„ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ”
23000 Зрењанин
Скерлићева бб

Наставник предметне наставе
– математика

на одређено време
ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014 и 13/2017 – одлука УС), треба
да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања, односно: 1. да има одговарајуће
образовање у складу са чланом 140 Закона о
основама система образовања, које је стекао:
а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета и студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; б) на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 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 заштиће10.03.2021. | Број 924 |
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них међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. да има држављанство РС; 5. да
зна српски језик и језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад. Врста и степен стручне спреме прописани су подзаконским актом
и то: Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним
школама („Сл. гласник РС”, бр. 8/2015, 11/2016,
13/2016 – испр. 13/16, 2/201, 13/2018, 7/19,
14/20, 15/20 и 1/2021). Математика: 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, теоријско усмерење; (9) професор математике, теоријски смер; (10) професор математике и рачунарства; (11) професор информатике
– математике; (12) професор хемије – математике; (13) професор географије – математике;
(14) професор физике – математике; (15) професор биологије – математике; (16) дипломирани математичар – астроном; (17) дипломирани математичар – теоријска математика; (18)
дипломирани математичар – примењена математика; (19) дипломирани математичар – математика финансија; (20) дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом Основи
геометрије); (21) дипломирани информатичар;
(22) дипломирани професор математике – мастер; (23) дипломирани математичар – мастер;
(24) мастер математичар; (25) мастер професор
математике;(26) мастер математичар – професор математике. Лице из тачке 13) овог члана
које је стекло академско звање мастер мора
имати претходно завршене основне академске
студије на студијским програмима Математика или Примењена математика (са положеним
испитом из предмета Геометрија или Основи
геометрије). 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 Математика може да изводи и:
мастер професор математике и информатике;
мастер професор информатике и математике;
мастер професор физике и математике; мастер
професор математике и физике. Лице из става
3 ове тачке мора да има претходно завршене
основне академске студије двопредметне наставе математике и информатике или математике
и физике. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета математика у
подручју рада Економија, право и администрација може да изводи: дипломирани математичар – мастер математике финансија. Учесници
конкурса треба да доставе: попуњен пријавни
формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, оверену фотокопију дипломе
(уверења) о траженој врсти и степену стручне
спреме, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; доказ
о испуњавању услова из члана 139 став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и
васпитања, односно да је лице стекло средње,
више или високо образовање на језику на коме
се остварује образовно-васпитни рад, оверену
фотокопију уверења (извода из казнене евиденције) Министарства унутрашњих послова
којим кандидат доказује да није осуђиван у
складу са чланом 139 став 1 тачка 4) Закона
о основама система образовања и васпитања.
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Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само
изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању услова конкурса
је 15 дана, рачунајући од дана објављивања
конкурса у публикацији Националне службе за
запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће
бити разматране. Пријаве се шаљу поштом или
предају лично на адресу: Економско-трговинска школа „Јован Трајковић”, 23000 Зрењанин,
Скерлићева бб, са назнаком „За конкурс”.

Наставник предметне наставе
– математика

са 50% радног времена,
на одређено време
ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих
услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – одлука
УС), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања односно: 1. да има
одговарајуће образовање у складу са чланом
140 Закона о основама система образовања,
стечено: а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета и студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; б)
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство РС; 5. да зна српски језик и језик на ком се
остварује образовно-васпитни рад. Врста и степен стручне спреме прописани су подзаконским
актом, и то: Правилником о степену и врсти
образовања наставника из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача у
стручним школама („Сл. гласник РС”, бр. 8/2015,
11/2016, 13/2016 – испр. 13/16, 2/201, 13/2018,
7/19, 14/20, 15/20 и 1/2021). Математика: 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, теоријско усмерење; (9) професор матема-

тике, теоријски смер; (10) професор математике и рачунарства; (11) професор информатике
– математике; (12) професор хемије – математике; (13) професор географије – математике;
(14) професор физике – математике; (15) професор биологије – математике; (16) дипломирани математичар – астроном; (17) дипломирани математичар, теоријска математика; (18)
дипломирани математичар, примењена математика; (19) дипломирани математичар, математика финансија; (20) дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом Основи
геометрије); (21) дипломирани информатичар;
(22) дипломирани професор математике, мастер; (23) дипломирани математичар, мастер;
(24) мастер математичар; (25) мастер професор математике; (26) мастер математичар, професор математике. Лице из тачке 13) овог члана које је стекло академско звање мастер мора
имати претходно завршене основне академске
студије на студијским програмима Математика или Примењена математика (са положеним
испитом из предмета Геометрија или Основи
геометрије). 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 Математика може да изводи
и: мастер професор математике и информатике; мастер професор информатике и математике; мастер професор физике и математике;
мастер професор математике и физике. Лице
из става 3 ове тачке мора да има претходно
завршене основне академске студије двопредметне наставе математике и информатике или
математике и физике. Наставу и друге облике
образовно-васпитног рада из предмета математика у подручју рада Економија, право и
администрација може да изводи: дипломирани
математичар – мастер математике финансија.
Учесници конкурса треба да доставе: попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и
степену стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; доказ о испуњавању услова из
члана 139 став 1 тачка 5 Закона о основама
система образовања и васпитања, односно да
је лице стекло средње, више или високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад; оверену фотокопију уверења
(извода из казнене евиденције) Министарства
унутрашњих послова којим кандидат доказује
да није осуђиван у складу са чланом 139 став
1 тачка 4) Закона о основама система образовања и васпитања. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Рок за подношење
пријава са потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана, рачунајући
од дана објављивања конкурса у публикацији
Националне службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће бити разматране.
Пријаве се шаљу поштом или предају лично
на адресу: Економско-трговинска школа „Јован
Трајковић”, 23000 Зрењанин, Скерлићева бб, са
назнаком „За конкурс”.

Национална служба
за запошљавање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН”
23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб

Наставник у сва звања
за ужу научну област
Математика

доцент / ванредни професор
на одређено од пет година, редовни
професор на неодређено време
УСЛОВИ: доктор наука и испуњени услови из
члана 74 Закона о високом образовању, подзаконским актима и општим актима Универзитета
у Новом Саду и Техничког факултета „Михајло
Пупин” у Зрењанину.

Наставник у сва звања
за ужу научну област
Информационе технологије

доцент / ванредни професор
на одређено време од пет година,
редовни професор на неодређено време
УСЛОВИ: доктор наука и испуњавање услова из
члана 74 Закона о високом образовању, подзаконским актима и општим актима Универзитета
у Новом Саду и Техничког факултета „Михајло
Пупин” у Зрењанину.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 – др.
закон), у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата. Уз пријаву кандидат је обавезан да достави доказе о испуњености услова по овом конкурсу: краћу биографију са библиографијом, списак научних и
стручних радова и саме радове, као и доказе
о њиховом објављивању, дипломе о одговарајућој стручној спреми или оверене копије.
За наставна звања (доцент, ванредни или
редовни професор) кандидати треба да попуне електронски образац који се налази на сајту
Универзитета Нови Сад: https://www.uns.ac.rs/
index.php/univerzitet/dokumenti/category/45izbor-u-zvanje (исти доставити на ЦД или на
флеш), у року предвиђеном за пријаву кандидата. За сваку одредницу коју попуњава кандидат у обрасцу неопходно је приложити и доказ,
у виду одлуке решења или потврде. Пријаве са
прилозима се подносе Факултету у року од 8
од дана објављивања у публикацији „Послови”,
на адресу: Технички факултет „Михајло Пупин”
Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб, са назнаком: „За
конкурс”. Контакт телефон: 023/550-501.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”
23000 Зрењанин, Трг слободе 7

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи
и одређених стручних предмета
у стручној школи са одељењским
старешинством у основној музичкој
школи, предмет Гитара
место рада: седиште МШ „Јосиф
Маринковић” Зрењанин, Трг слободе
7 и издвојено одељење МШ „Јосиф
Маринковић” у Ковачици, Дом културе
„3. октобар”, Др Јанка Булика 59

УСЛОВИ: Члан 139 став 1 Закона прописује да
у радни однос у школи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и
Бесплатна публикација о запошљавању

то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2)
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 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 (српски
језик). Докази о испуњености услова под тачкама 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ под тачком 2) овог конкурса
прибавља се пре закључења уговора о раду.
Услови у погледу образовања наставника
(члан 140 став 1 и 2, члан 141 став 2 и 7 и
члан 142 Закона). Наставник је лице које је
стекло 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. Лице из тачке 1) подтачка (б) мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета. Учесник
конкурса треба да испуњава и услове из члана
2 став 1 тачка 5) Правилника о степену и врсти
образовања наставника у основној музичкој
школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”,
бр. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 9/20 и 18/20),
односно учесник конкурса треба да је: (1)
дипломирани музичар, усмерење гитариста;
(2) дипломирани музичар – гитариста; (3) академски музичар гитариста; (4) мастер музички
уметник, професионални статус – гитариста.
(5) мастер музички уметник, професионални
статус камерни музичар, са претходно завршеним основним академским студијама гитаре. У
складу са чланом 141 став 7 послове наставника, може да обавља лице које је стекло
средње, више или високо образовање на српском језику (на коме се остварује образовно-васпитни рад), или је положило испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Обавезно образовање
наставника прописано чланом 142 став 1 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
претходног става 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. Програм за стицање образовања из члана 142 став 1 Закона

остварује високошколска установа у оквиру
акредитованог студијског програма или као
програм образовања током читавог живота, у
складу са прописима којима се уређује високо
образовање. Сматра се да наставник, који је у
току студија положио испите из педагогије и
психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу има образовање из
члана 142 став 1 Закона. Начин пријављивања
кандидата на конкурс: кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Министарство), а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају достављају на адресу школе у року од
10 дана од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови”. Потребна документација: 1. оригинал или оверена фотокопија одговарајуће
дипломе (уверења); кандидат који је стекао
одговарајуће високо образовање по прописима
који уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године доставља и оригинал или
оверену фотокопију дипломе (уверења) о стеченом високом образовању 1. степена; 2. оригинал или оверена фотокопија дипломе (уверења) о стеченом средњем, вишем или
високом образовању на српском језику или
оригинал (или оверену фотокопију) потврде
којом се доказује да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе – за доказ о знању српског
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; 3. оригинал или оверена фотокопија
уверења Министарства унутрашњих послова
којим кандидат доказује да није осуђиван у
складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона;
4. оригинал или оверена фотокопија уверења
о држављанству Републике Србије; 5. доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Напомена у вези образовања стеченог у
некој од република СФРЈ, образовања стеченог
у систему војног школства и образовања стеченог у иностранству: I 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. II Када је образовање стечено у систему
војног школства, испуњеност услова у погледу
стеченог образовања за обављање послова
наставника, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе,
утврђује решењем министар. III Када је образовање стечено у иностранству, испуњеност
услова у погледу стеченог образовања за
обављање послова наставника, на основу акта
о признавању стране високошколске исправе и
мишљења одговарајуће високошколске установе, утврђује решењем министар. Кандидати
под I, II, III достављају оригинал или оверену
фотокопију одговарајућег решења министра.
Сви докази морају бити достављени у оригиналу или у овереној фотокопији. Пријавни
формулар са документацијом доставити на
адресу: Музичка школа „Јосиф Маринковић”
Зрењанин, Трг слободе 7, 23000 Зрењанин, са
назнаком „За конкурс”. Сва потребна обавештења могу се добити од секретара школе,
лично или на телефон: 023/561-104. Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кан10.03.2021. | Број 924 |
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дидата за пријем у радни однос из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам дана од дана истека
рока за пријем пријава. Неблаговремене и
непотпуне пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који испуњавају услове за пријем у
радни однос из члана 139 Закона о основама
система образовања и васпитања, који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана
упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања у Зрењанину применом стандардизованих поступака.
У року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са
ученицима конкурсна комисија сачињава
листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос. Уколико кандидат не
дође на психолошку процену способности за
рад са ученицима сматраће се да је пријаву на
конкурс повукао те ће комисија његову
пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља
разговор са кандидатима са листе у року од 15
радних дана од дана сачињавања листе и
доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Уколико кандидат не дође на
разговор у заказаном термину, сматраће се да
је повукао пријаву на конкурс, те ће комисија
његову пријаву одбацити.

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи
и одређених стручних предмета
у стручној школи са одељењским
старешинством, у основној
музичкој школи, предмет Гитара

место рада: седиште МШ „Јосиф
Маринковић” Зрењанин, Трг слободе 7
УСЛОВИ: Члан 139 став 1 Закона прописује да
у радни однос у школи 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 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
(српски језик). Докази о испуњености услова
под тачкама 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2) овог
конкурса прибавља се пре закључења уговора о раду. Услови у погледу образовања
наставника (члан 140 став 1 и 2, члан 141
став 2 и 7 и члан 142 Закона). Наставник је
лице које је стекло 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, мултидисциплинар-
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не, 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 тачке
1) подтачка (б) мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно
групу предмета. Учесник конкурса треба да
испуњава и услове из члана 2 став 1 тачка 5)
Правилника о степену и врсти образовања
наставника у основној музичкој школи („Сл.
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 18/13,
2/17, 9/19, 1/20, 9/20 и 18/20), односно учесник конкурса треба да је: (1) дипломирани
музичар, усмерење гитариста; (2) дипломирани музичар – гитариста; (3) академски музичар гитариста; (4) мастер музички уметник,
професионални статус – гитариста; (5) мастер
музички уметник, професионални статус
камерни музичар, са претходно завршеним
основним академским студијама гитаре. У
складу са чланом 141 став 7 послове наставника, може да обавља лице које је стекло
средње, више или високо образовање на српском језику (на коме се остварује образовно-васпитни рад) или је положило испит из
српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе. Обавезно образовање наставника прописано чланом 142 став
1 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 претходног става 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. Програм за стицање образовања из
члана 142 став 1 Закона остварује високошколска установа у оквиру акредитованог студијског програма или као програм образовања током читавог живота, у складу са
прописима којима се уређује високо образовање. Сматра се да наставник који је у току
студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, има образовање из
члана 142 став 1 Закона. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја (у даљем тексту: Министарство), а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају на адресу школе у року од 10 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији
Националне службе за запошљавање „Послови”. Потребна документација: 1. оригинал или
оверена фотокопија одговарајуће дипломе
(уверења); кандидат који је стекао одговарајуће високо образовање по прописима који
уређују високо образовање од 10. септембра
2005. године доставља и оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о стеченом
високом образовању 1. степена; 2. оригинал
или оверена фотокопија дипломе (уверења) о
стеченом средњем, вишем или високом образовању на српском језику или оригинал (или
оверену фотокопију) потврде којом се
доказује да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе достављају за доказ о знању српс-

ког језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; 3. оригинал или оверена фотокопија уверења министарства
унутрашњих послова којим кандидат доказује
да није осуђиван у складу са чланом 139 став
1 тачка 3) Закона; 4. оригинал или оверена
фотокопија уверења о држављанству Републике Србије; 5. доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Напомена у вези
образовања стеченог у некој од република
СФРЈ, образовања стеченог у систему војног
школства и образовања стеченог у иностранству: I 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. II Када је
образовање стечено у систему војног школства, испуњеност услова у погледу стеченог
образовања за обављање послова наставника, по претходно прибављеном мишљењу
одговарајуће високошколске установе,
утврђује решењем министар. III Када је образовање стечено у иностранству, испуњеност
услова у погледу стеченог образовања за
обављање послова наставника, на основу
акта о признавању стране високошколске
исправе и мишљења одговарајуће високошколске установе, утврђује решењем министар.
Кандидати под I, II, III достављају оригинал
или оверену фотокопију одговарајућег
решења министра. Сви докази морају бити
достављени у оригиналу или у овереној фотокопији. Пријавни формулар са документацијом доставити на адресу: Музичка школа
„Јосиф Маринковић” Зрењанин, Трг слободе
7, 23000 Зрењанин, са назнаком „За конкурс”.
Сва потребна обавештења могу се добити од
секретара школе, лично или на телефон
023/561-104. Конкурсна комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у
радни однос из члана 139 Закона о основама
система образовања и васпитања, у року од
осам дана од дана истека рока за пријем
пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве
комисија ће одбацити. Кандидати који
испуњавају услове за пријем у радни однос из
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, који су изабрани у ужи
избор, у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања у Зрењанину применом
стандардизованих поступака. У року од осам
дана од дана пријема резултата психолошке
процене способности за рад са ученицима
конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс
повукао те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима са листе у року од 15 радних
дана од дана сачињавања листе и доноси
решење о избору кандидата у року од осам
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном термину, сматраће се да је
повукао пријаву на конкурс те ће комисија
његову пријаву одбацити.
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Наука и образовање

Стручни сарадник – психолог

на одређено време ради
замене одсутног запосленог
преко 60 дана, место рада: седиште
МШ „Јосиф Маринковић” Зрењанин,
Трг слободе 7, Зрењанин
УСЛОВИ: Члан 139 став 1 Закона прописује да
у радни однос у школи 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 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 (српски
језик). Докази о испуњености услова под тачкама 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ под тачком 2) овог конкурса
прибавља се пре закључења уговора о раду.
Услови у погледу образовања стручног сарадника (члан 140 став 1 и 2, члан 141 став 2 и 7
и члан 142 Закона). Стручни сарадник је лице
које је стекло 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. Лице из тачке 1)
подтачка (б) мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно
групу предмета. Учесник конкурса треба да
испуњава и услове из члана 4 став 1 тачка 2
Правилника о степену и врсти образовања
наставника из општеобразовних предмета,
стручних сарадника и васпитача у стручним
школама („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 8/15, 11/16, 13/16 – испр., 13/16,
2/17, 13/18, 7/19, 2/20, 14/20, 15/20 и 1/21),
односно учесник конкурса треба да је: (1) професор психологије; (2) дипломирани психолог; (3) дипломирани школски психолог-педагог; (4) дипломирани психолог, смер
школско-клинички; (5) дипломирани психолог,
мастер (6) мастер психолог. Лице из подтачке
(5) и (6) мора имати најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета. У складу са чланом 141 став 7 послове стручног сарадника,
може да обавља лице које је стекло средње,
више или високо образовање на српском језику (на коме се остварује образовно-васпитни
рад) или је положило испит из српског језика
по програму одговарајуће високошколске
установе. Обавезно образовање стручног
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сарадника прописано чланом 142 став 1 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
претходног става 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. Програм за стицање образовања из члана 142
став 1 Закона остварује високошколска установа у оквиру акредитованог студијског програма или као програм образовања током
читавог живота, у складу са прописима којима
се уређује високо образовање. Сматра се да
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. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Министарство), а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају на
адресу школе у року од 10 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”.
Потребна документација: 1. оригинал, или
оверена фотокопија одговарајуће дипломе
(уверења); 2. оригинал или оверена фотокопија потврде издате од стране матичне високошколске установе о поседовању најмање 30
ЕСПБ из развојно-педагошких предмета (уколико се ради о лицу које има стечено звање
дипломирани психолог-мастер или мастер психолог); 3. оригинал или оверена фотокопија
дипломе (уверења) о стеченом средњем,
вишем или високом образовању на српском
језику или оригинал (или оверену фотокопију)
потврде којом се доказује да је положио испит
из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе – за доказ о знању
српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; оригинал или оверена фотокопија уверења Министарства унутрашњих
послова којим кандидат доказује да није
осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка
3) Закона; 4. оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике
Србије; 5. доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима
доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Напомена у вези образовања стеченог у некој од република СФРЈ,
образовања стеченог у систему војног школства и образовања стеченог у иностранству: I
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 стручног сарадника. II
Када је образовање стечено у систему војног
школства, испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова стручног сарадника, по претходно прибављеном
мишљењу одговарајуће високошколске установе, утврђује решењем министар. III Када је
образовање стечено у иностранству, испуње-

ност услова у погледу стеченог образовања за
обављање послова стручног сарадника, на
основу акта о признавању стране високошколске исправе и мишљења одговарајуће високошколске установе, утврђује решењем
министар. Кандидати под I, II, III достављају
оригинал или оверену фотокопију одговарајућег решења министра Сви докази морају
бити достављени у оригиналу или у овереној
фотокопији. Пријавни формулар са документацијом доставити на адресу: Музичка школа
„Јосиф Маринковић” Зрењанин, Трг слободе 7,
23000 Зрењанин, са назнаком „За конкурс”.
Сва потребна обавештења могу се добити од
секретара школе, лично или на телефон
023/561-104. Конкурсна комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам
дана од дана истека рока за пријем пријава.
Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија
ће одбацити. Кандидати који испуњавају услове за пријем у радни однос из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, који су изабрани у ужи избор, у року од
осам дана упућују се на психолошку процену
способности за рад са ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања у
Зрењанину применом стандардизованих
поступака. У року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са ученицима конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са ученицима сматраће се да је
пријаву на конкурс повукао те ће комисија
његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија
обавља разговор са кандидатима са листе у
року од 15 радних дана од дана сачињавања
листе и доноси решење о избору кандидата у
року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Уколико кандидат не дође
на разговор у заказаном термину сматраће се
да је повукао пријаву на конкурс, те ће комисија његову пријаву одбацити.
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У ПЕТРОВАЧКОМ „КАСТРУМУ”
20 МЛАДИХ ВРЕДНО ЗАРАЂУЈЕ
СВОЈУ ПРВУ ПЛАТУ
„Овај програм је прилика да послодавац добро упозна кандидате, а за
незапослене шанса да искажу свој пуни потенцијал и амбицију и да
заузму своје место у предузећу, јер ће многима по истеку програма бити
понуђен уговор о радном ангажовању”, истиче директор Дејан Рајић

У

оквиру програма „Моја прва плата”,
Филијала Пожаревац НСЗ потписала је уговоре са 9 послодаваца из јавног
сектора и 81 приватним послодавцем,
који су у својим фирмама ангажовали
144 незапослена лица. Од тога је са
послодавцима са територије општине
Петровац на Млави потписано 29 уговора за запошљавање 53 младе особе.
Међу предузећима из Петровца
на Млави укљученим у овај програм
нашла се и фирма „Каструм”, један
од оснивача и чланица асоцијације
Домаћег трговачког ланца – ДТЛ.
„Каструм” послује на подручју шест
општина Браничевског, Подунавског
и Поморавског округа и запошљава
више од 200 радника. Двадесет младих људи у овом предузећу тренутно
стиче своја прва радна искуства у области маркетинга, административних,
рачуноводствених и правних послова,
као и у трговини и магацину.
Директор Дејан Рајић не крије задовољство избором кандидата који се
кроз праксу уче послу и истиче да је

Бесплатна публикација о запошљавању

сарадња са Филијалом Пожаревац НСЗ
и Испоставом Петровац на Млави изванредна и траје већ дуги низ година.
„Овај програм је прилика да послодавац добро упозна кандидате, а за незапослене шанса да искажу свој пуни
потенцијал и амбицију и да заузму
своје место у предузећу, јер ће многима
по истеку програма бити понуђен уговор о радном ангажовању”, каже Рајић.
Једна од девојака запослених у
оквиру програма „Моја прва плата” је
и Мариа Симеоновић, која је завршила средњу економску школу, а сада у
„Каструму” учи да обавља административне послове. Каже да је задовољна
што је добила прилику да знање стечено у школи примени у пракси. Свесна је
да треба још много тога да научи, мада
менторка Валентина Милошевић истиче да је задовољна њеним напретком, с
обзиром да након само три месеца Мариа самостално обавља многе послове.
У рачуноводственом одељењу
фирме ангажовано је неколико учесника програма. Јасмина Марјановић

каже да је поред првог радног искуства стекла и пословно самопоуздање.
„У почетку сам имала страх да ли
ћу моћи да изнесем посао и изборим се
са захтевима конкретног радног места,
али све је другачије када постоји особа која уме добро да вам објасни шта
и како треба да радите. Највише ми се
допада атмосфера и пријатељски однос међу запосленима. Јако су нас лепо
прихватили, осећам да заиста припадам овде. Волела бих да наставим своју
каријеру на овом месту”, прича Јасмина.
У Одељењу за комерцијалне
послове се уче Јована Радисављевић
и Биљана Миленовић које су, радећи
у овој фирми, схватиле да постоји значајна разлика између теорије и праксе. Кажу да су научиле много тога, али
су свесне да постоје и ствари које тек
треба да открију, за шта ће им бити потребно и време и радно искуство.
Према речима менторке Иване
Марковић, менаџмент овог предузећа
организује разне активности којима
жели да оснажи тимски дух својих запослених. С обзиром на кризну ситуацију, насталу услед пандемије коронавируса, у фирми за сада нису могућа
већа окупљања и дружења, али увек се
може наћи начин за дружење. Тако су
поводом новогодишњих празника организовали акцију „Тајни Деда Мраз”,
где је сваки запослени извукао име колеге за кога је припремио поклон.
„У све активности укључујемо и
наше нове младе колеге из програма
‘Моја прва плата’ и надамо се да ће
постати део ‘Каструм’ породице”, поручила је Марковићева.
Национална служба за запошљавање је расписала Јавни позив за реализацију програма подстицаја запошљавања младих „Moja прва плата” 17.
августа 2020. године, на основу Уредбе Владе Републике Србије о програму подстицања запошљавања младих
„Moja прва плата”.
Марко Михајловић

01.08.201 00010.03.2021. | Број 924 |

113

114

| Број 924 | 10.03.2021.

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

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Н

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

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

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

АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Ваљево

Нови Сад

Врање

Гундулићев венац 23-25
Владике Николаја 1
тел. 011/2929-100, 2929-000 тел. 014/295-600
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0800 300 301
Место сусрета
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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

