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Oпшти услови огласа/конкурса
Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за обављање
наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана објављивања огласа/
конкурса, осим ако није наведен други рок.
Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:
– радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;
– пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.
нису неопходни или елиминаторни услови;
– провера радних способности није предвиђена.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто
(осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

Како да предате оглас за слободна радна места
Оглашавање у публикацији „Послови” је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места можете предати
у најближој филијали/служби Националне службе за запошљавање.
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Текст огласа за слободна радна места можете предати
у најближој филијали/служби НСЗ.

Администрација и управа

Администрација и управа
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за пријем лица из грађанствa
у професионалну војну службу
у својству официра
на неодређено време
Формацијска места која се попуњавају
У Копненој војсци:

1. Командир Вода за инфраструктуру
– референт
места службовања Краљево и Врање
2 извршиоца

У Ратном ваздухопловству и противваздухопловној
одбрани:

1. Референт за заштиту ресурса
место службовања Београд
3 извршиоца

У Команди за обуку:

1. Командир Вода
за инфраструктуру

место службовања Зајечар
1 извршилац

2. Командир Вода за транспорт
место службовања Пожаревац
1 извршилац

3. Командир тима – инструктор
место службовања Краљево
1 извршилац

Општи и посебни услови, начин конкурисања, спровођење изборног пуступка, рок за подношење пријава
и остала неопходна обавештења у вези са конкурсом
детаљније су објављени на веб-сајту Министарства
одбране Републике Србије (www.mod.gov.rs), Војске
Србије (www.vojska.mod.gov.rs), и у магазину „Одбрана” број 347, април 2021. године.

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

1.18. Инсталатер водовода
и канализације, ВКВ

Расписује

1.19. Електроинсталатер
– возач, ВКВ

ЈАВНИ КОНКУРС
за пријем лица у својство војних
службеника и војних намештеника у
радни однос на неодређено време
I Назив организационе јединице Војске Србије у
којој се врши попуна формацијских места:

КОПНЕНА ВОЈСКА
У ВП 1414 Нови Сад

1.1. Руковалац парних котлова
са АТК ВП, КВ
1 извршилац

1.20. Металофарбар, КВ
1 извршилац

1.21. Руководилац радова
– возач, ССС
1 извршилац

1.22. Молер – фарбар, ВКВ
1 извршилац

1.23. Грађевински бравар
– заваривач, ВКВ
1 извршилац

1.24. Монтер централног грејања
– заваривач, КВ

1.3. Руковалац парних котлова
са АТК, ВКВ

1.25. Возач, ВКВ

1 извршилац

1 извршилац
1 извршилац

2 извршиоца

1.26. Погонски електричар, ВКВ

1.4. Руковалац парних котлова
са АТК – ложач, КВ

1.27. Столар, КВ

2 извршиоца

1.5. Возач, ВКВ
2 извршиоца

1.6. Кувар – вођа смене, ВКВ

1 извршилац
1 извршилац

1.28. Руковалац радова
– референт, С1С
1 извршилац

1 извршилац

У ВП 4976 Врање

1.7. Електроинсталатер, ВКВ
1 извршилац

1.29. Електромеханичар за возила
точкаше, НО 4К24Ђ1 извршилац

1.8. Механичар за возила точкаше
– возач, ВКВ

1.30. Механичар за оптоелектронска
средства, НО 5К37Г

1.9. Инсталатер водовода
и канализације, КВ

1.31. Монтер централног грејања
– заваривач, НО 4Ђ51Ђ

1.10. Месар, ВКВ

1.32. Молер – фарбар, НО 5Ђ35Г

1.11. Инсталатер водовода
и канализације, КВ

1.33. Зидар – фасадер, НО 5Ђ32Г

2 извршииоца

1 извршилац
1 извршилац

1 извршилац
1 извршилац

У ВП 3720 Краљево

1.13. Командир Одељења
– лекар, ВСС
1 извршилац

1.14. Лекар, ВСС
2 извршиoца

1.15. Управник сервиса
термоенергетике, С1С
1 извршилац

1.16. Командир одељења, ВШС
1 извршилац
У ВП 4666 Ниш

Бесплатна публикација о запошљавању

1 извршилац

1.2. Руковалац парних котлова
са АТК, КВ

1.12. Руковалац, ССС

Посао се не чека, посао се тражи

1 извршилац

1.17. Возач аутобуса, ВКВ
1 извршилац

1 извршилац

1 извршилац
1 извршилац
1 извршилац

1.34. Грађевински столар, НО 5Ђ36Г
1 извршилац

1.35. Механичар за хидраулику
и пнеуматику, КВ
1 извршилац

1.36. Механичар за електронска,
АБХО и инжињер. средства, ВКВ
1 извршилац

1.37. Механичар за радарске уређаје
у јединицама КоВ, ВКВ
1 извршилац

1.38. Електромех. за аутоматику
и електронику – возач, ВКВ
1 извршилац
У ВП 3987 Ниш

1.39. Механичар за артиљеријско
наоружање – возач, КВ
1 извршилац
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1.40. Механичар за возила точкаше
– возач, КВ

1.60. Електромеханичар за
аутоматику и електронику, ССС

Радно место на редном броју 10:
– завршена средња школа угоститељске струке, положен специјалистички испит – месар-специјалиста ВКВ.

1.41. Механичар за климе
и расхладне уређаје, ВКВ

1.61. Пословођа, С2С

Радно место на редном броју 12:
– завршена средња школа, четври степен, грађевинске
струке, ССС.

1 извршилац

1 извршилац

1.42. Инсталатер водовода
и канализације, КВ
1 извршилац

1.43. Механичар за оптичке
инструменте и нишанске справе, КВ

1 извршилац
1 извршилац

1.62. Дефектатор, С1С
1.63. Електромеханичар за
аутоматику и електронику, ССС

Радно место на редном броју 14:
– завршен медицински факултет и специјализација из
области опште медицине.

2 извршиоца

1 извршилац

1.64. Механичар за КзУ, ССС

1.44. Механичар за артиљеријско
наоружање – возач, ВКВ

1.65. Чувар – противпожарац, ССС

1 извршилац

2 извршиоца

1 извршилац

1.45. Механичар за оптоелектронска
средства, КВ

1.66. Технолог – контролор
квалитета, С2С

У ВП 2827 Нови Сад

1.67. Пословођа – технолог, С2С

1 извршилац

1.46. Електромеханичар за возила
точкаше, ВКВ
1 извршилац

1.47. Стоматолошки техничар, ССС
1 извршилац

1.48. Лабораторијски техничар, ССС
1 извршилац

1.49. Бродски једрар – ужар –
тапетар, ВКВ
1 извршилац

1.50. Бродски столар, ВКВ
1 извршилац
У ВП 2325 Чачак

1.51. Mеханичар за артиљеријско
наоружање, КВ
2 извршиоца

1.52. Пословођа, С1С
1 извршилац

1.53. Механичар за артиљеријско
наоружање, КВ
2 извршиоца

1.54. Механичар за возила
гусеничаре, ССС
2 извршоца

1.55. Механичар за пешадијско
наоружање, ВКВ
2 извршиоца

1.56. Механичар за ПП средства и
судове под притиском, КВ
4 извршиоца

1.57. Механичар за возила
точкаше, КВ
3 извршиоца

1.58. Технолог за електронска
средства, С2С
2 извршиоца

1.59. Технолог за електронска
средства, С1С
1 извршилац
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Радно место на редном броју 13:
– завршен медицински факултет и специјализација из
области радиологије.

1 извршилац
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Радно место на редном броју 15:
– основне струковне студије у трајању од три године из
машинског инжењерства, област термотехника.
Радно место на редном броју 16:
– завршена виша грађевинска школа смер високоградња.
Радно место на редном броју 17:
– завршена средња саобраћајна школа, поседовање
одговарајућег 5. степена стручне спреме (ВКВ), односно специјализација, поседовање возачке дозволе Д
категорије.

1 извршилац
1 извршилац

1.68. Механичар за возила
гусеничаре, ССС
1 извршилац

Општи услови:
– да су кандидати пунолетни држављани Републике
Србије,
– да су здравствено способни за рад у Министарству
одбране и Војсци Србије,
– да имају одговарајућу стручну спрему за радно место
за које конкуришу,
– да им раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа,
– да се против њих не води кривични поступак због
кривичног дела за које се гони по службеној дужности, и да нису осуђивани на казну затвора од најмање
6 месеци,
– да су безбедносно проверени и да нема безбедносних
сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.
Посебни услови:
Радно место на редном броју 1, 2, 3, 4:
– завршена средња школа машинске струке (III) степен, КВ,
– сертификат или уверење о оспособљености за послове руковаоца парних котлова са АТК.
Радно место на редном броју 3:
– завршена средња школа машинске струке и положен
специјалистички испит за ВКВ мајстора, смер термоенергетски,
– сертификат или уверење о оспособљености за послове руковаоца парних котлова са АТК.
Радно место на редном броју 5:
– завршена средња школа саобраћајне струке,
– положен специјалистички испит за возача – специјалиста ВКВ,
– поседовање возачке дозволе Б, Ц, Е категорије.
Радно место на редном броју 6:
– завршена средња угоститељска школа – кувар, положен специјалистички испит – кувар-специјалиста ВКВ.

Радно место на редном броју 18:
– завршена средња грађевинска школа, образовни профил водоинсталатер, поседовање одговарајућег 5. степена стручне спреме (ВКВ), односно специјализација.
Радно место на редном броју 19:
– завршена средња електротехничка школа, образовни
профил електроинсталатер, поседовање одговарајућег
5. степена стручне спреме (ВКВ), односно специјализација, поседевање возачке дозволе Ц категорије.
Радно место на редном броју 20:
– завршена средња школа за занимања металске
струке у трајању од три године (КВ), образовни профил металофарбар.
Радно место на редном броју 21:
– завршена средња грађевинска школа у трајању од
четири године, (ССС), поседовање возачке дозволе Ц
категорије.
Радно место на редном броју 22:
– завршена средња грађевинска школа, поседовање
одговарајућег 5. степена стручне спреме (ВКВ), односно специјализација.
Радно место на редном броју 23:
– завршена средња школа машинске струке, поседовање одговарајућег 5. степена стручне спреме (ВКВ),
односно специјализација.
Радно место на редном броју 24:
– завршена средња школа машинске струке у трајању
од три године (КВ), образовни профил монтер (инсталатер) централног грејања.
Радно место на редном броју 25:
– завршена средња саобраћајна школа, поседовање
одговарајућег 5. степена стручне спреме (ВКВ), односно специјализација, поседовање возачке дозволе Ц
категорије.
Радно место на редном броју 26:
– завршена средња електротехничка школа, образовни
профил електроенергетичар (електричар), поседовање
одговарајућег 5. степена стручне спреме (ВКВ), односно специјализација.

Радно место на редном броју 7:
– завршена средња школа електротехничке струке.

Радно место на редном броју 27:
– завршена средња школа у трајању од три године,
образовни профил столар.

Радно место на редном броју 8:
– завршена средња школа машинске струке, положен
специјалистички испит – ауто-механичара-специјалиста ВКВ,
– поседовање возачке дозволе Ц категорије.

Радно место на редном броју 28:
– завршене основне струковне студије у трајању од 3
године грађевске струке, образовни профил грађевински инжењер.

Радно место на редном броју 9 и 11:
– завршена средња техничка школа за КВ радника,
занимање инсталатер водовода и канализације.

Радно место на редном броју 29:
– завршена средња школа у трогодишњем трајању,
занимање ауто-електричар,
– положен специјалистички испит ауто-електричар-специјалиста (ВКВ).
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Радно место на редном броју 30:
– завршена средња школа у трајању од три године,
занимање механичар оптике (КВ).
Радно место на редном броју 31:
– завршена средња школа у трогодишњем трајању,
занимање – механичар термоенергетских постројења,
– положен специјалистички испит машинске струке или
механичар термоенергетских постројења – специјалиста (ВКВ).
Радно место на редном броју 32:
– завршена средња школа у трајању од три године,
занимање молер (КВ).
Радно место на редном броју 33:
– завршено средње образовање у трајању од три године, занимање зидар-фасадер (КВ).
Радно место на редном броју 34:
– завршено средње образовање у трајању од најмање
три године, занимање столар или техничар за финалну
обраду дрвета (КВ).
Радно место на редном броју 35:
– завршено средње образовање у трајању од три године, образовни профил механичар хидраулике и пнеуматике (КВ).
Радно место на редном броју 36:
– завршено средње образовање у трајању од три године, образовни профил електромеханичар за машине и
опрему.
Радно место на редном броју 37:
– завршено средње образовање у трајању од четири
године, образовни профил мехатроничар за радарске
системе.
Радно место на редном броју 38:
– завршено средње образовање у трајању од четири
године, образовни профил – елетротехничар аутоматике,
– положен специјалистички испит из електро струке
или елетротехничар аутоматике-специјалиста.
Радно место на редном броју 39:
– средња школа у трајању од 3 или 4 године, образовни профил механичар оружар,
– возачка дозвола Ц категорије.
Радно место на редном броју 40:
– средња школа у трајању од 3 године, образовни профил ауто-механичар,
– возачка дозвола Ц и категорије.
Радно место на редном броју 41:
– средња школа у трајању од 3 или 4 године, образовни профил механичар грејне и расхладне технике,
– положен специјалистички испит – специјалиста ВКВ.
Радно место на редном броју 42:
– средња школа у трајању од 3 или 4 године из грађевине или водоводних и канализационих инсталација,
образовни профил хидрограђевинар.
Радно место на редном броју 43:
– средња школа у трајању од 3 или 4 године, образовни профил механичар оптике или оптичар.
Радно место на редном броју 44:
– средња школа у трајању од 3 или 4 године, образовни профил механичар оружар,
– возачка дозвола Ц и категорије,
– положен специјалистички испит – специјалиста ВКВ.
Радно место на редном броју 45:
– средња школа у трајању од 3 или 4 године, образовни профил електротехничар аутоматике.
Радно место на редном броју 46:
– завршена средња школа, смер машински, занимање
електромеханичар за возила – специјалиста ВКВ.
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Радно место на редном броју 47:
– завршена средња медицинска школа, смер стоматолошки и звање стоматолошког техничара.
Радно место на редном броју 48:
– завршена средња медицинска школа, звање лабораторијског техничара.
Радно место на редном броју 49:
– завршена средња школа, положен специјалистички
испит са звањем тапетар – декоратер специјалиста.
Радно место на редном броју 50:
– завршена средња школа, положен специјалистички
испит школе за шумарство и обраду дрвета – ВКВ са
звањем столар специјалиста.
Радно место на редном броју 51:
– завршена средња школа у трогодишњем трајању,
занимања механичар за артиљеријско наоружање, оружар, машинбравар, механичар за одржавање машина
или механичар за алатне машине.
Радно место на редном броју 52:
– завршена виша машинска школа или основне академске студије у трајању од 3 године или основне
струковне студије, смер производно машинство.
Радно место на редном броју 53:
– завршена средња школа у трогодишњем трајању,
занимања механичар за артиљеријско наоружање, оружар, машинбравар, механичар за одржавање машина,
или механичар за алатне машине.
Радно место на редном броју 54:
– завршена средња школа у четворогодишњем
трајању, занимања механичар за возила гусеничаре, механичар за возила точкаше, ауто-механичар,
машински техничар за моторна возила или механичар
за моторна возила.
Радно место на редном броју 55:
– завршена средња школа у трогодишњем трајању и
положен специјалистички испит занимања механичар
– оружар специјалиста, механичар за стрељачко или
пешадијско наоружање специјалиста, оружар-специјалиста, машинбравар-специјалиста, механичар за одржавање машина-специјалиста или механичар за алатне
машине-специјалиста.
Радно место на редном броју 56:
– завршена средња школа у трогодишњем трајању,
машинског смера.
Радно место на редном броју 57:
– завршена средња школа у трогодишњем трајању,
занимања механичар за возила гусеничаре, механичар
за возила точкаше, ауто-механичар, машински техничар
за моторна возила или механичар за моторна возила.
Радно место на редном броју 58:
– завршене мастер академске студије специјалности
електротехника-електроника (телекомуникације и
информационе технологије, електроника, електронске
компоненте (електроника) и микросистеми, рачунарско
инжењерство.
Радно место на редном броју 59:
– завршене основне академске студије у трајању од 3
године или основне струковне студије, специјалности
електротехника-електроника (аутоматика, управљање
системима, сигнали и системи, електроника и микросистеми, рачунарско инжењерство).
Радно место на редном броју 60:
– завршена средња електротехничка школа у четворогодишњем трајању, занимања електротехничар телекомуникација, електронике или аутоматике.
Радно место на редном броју 61:
– завршене мастер академске студије или основне академске студије у четворогодишњем трајању, специјалности електротехника-електроника (телекомуникације
и информационе технологије, електроника, електронске компоненте (електроника) и микросистеми, рачунарско инжењерство).
Радно место на редном броју 62:
– завршене основне академске студије у трајању од
3 године или основне струковне студије, специјалности електротехника-електроника (телекомуникације и
информационе технологије, електроника, електронске
компоненте (електроника) и микросистеми, рачунарско
инжењерство).

Радно место на редном броју 63:
– завршена средња електротехничка школа у четворогодишњем трајању, занимања електротехничар електронике или аутоматике.
Радно место на редном броју 64:
– завршена средња електротехничка школа у четворогодишњем трајању, занимања електротехничар телекомуникација, електронике или аутоматике.
Радно место на редном броју 65:
– завршена средња школа у четворогодишњем
трајању,
– одслужен војни рок са оружјем.
Радно место на редном броју 66:
– завршен технолошки или металуршки факултет.
Радно место на редном броју 67:
– завршен машински факултет или основне академске
студије у трајању од 4 године или специјалистичке
струковне студије, смер машински.
Радно место на редном броју 68:
– завршена средња школа у четворогодишњем
трајању, занимања механичар за возила гусеничаре, механичар за возила точкаше, ауто-механичар,
машински техничар за моторна возила или механичар
за моторна возила.
II Изборни поступак:
У изборном поступку биће примењени Критеријуми
прописани Одлуком о утврђивању мера за спровођење
стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије,
а који обухватају:
– просек оцена са последњег нивоа школовања (40%
од укупног броја бодова),
– психолошка процена кандидата (30% од укупног
броја бодова),
– разговор са кандидатом (30% од укупног броја бодова),
– медицинско здравствена процена и
– безбедносна провера.
Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене,
разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви докази
и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу биће упућени
на процену психолошких капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се
помоћу стандардизованих тестова. О датуму, времену
и месту обављања процене психолошких капацитета,
и разговора са кандидатом, кандидати ће бити обавештени писаним путем или путем електронске поште
на имејл-адресу наведену у пријави.
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени
или који се не одазову позиву да учествују у овој фази
изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.
За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у
складу са Правилником о безбедносним проверама
лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
Изабрани кандидати пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности за рад на формацијском месту на које су конкурисали.
III Место рада:
– Радно место 3, 4, 5, 8, 10, 49 и 50 – Нови Сад
– Радно место 2 и 9 – Сремска Митровица
– Радно место 1, 6, 7, 11 и 12 – Панчево
– Радно место 13 и 14 – Краљево
– Радно место 15 – Рашка
– Радно место 16 – Пожега
– Радно место 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
39, 40, 41, 42, 43, 44 и 45 – Ниш
– Радно место 28 – Прокупље
– Радно место 29, 30, 31, 32, 33 и 34 – Бујановац
– Радно место 35, 36, 37 и 38 – Врање
– Радно место 46, 47 и 48 – Шабац и
– Радно место 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 67 и 68 – Чачак.
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IV Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је
30 (тридесет) дана и почиње да тече од наредног дана
од кад је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана”.
V Лице које је задужено за давање обавештења
о јавном конкурсу:
– ВП 1414 Нови Сад, Јовица Ђорђевић, тел. 021/4835016
– ВП 3720 Краљево, Небојша Ристовић, тел. 036/308037
– ВП 4666 Ниш, Жељко Гајевић, тел. 018/508-554
– ВП 4976 Врање, Драган Николић, тел. 017/414-102,
локал 051
– ВП 3987 Ниш, Ивица Трајковић, тел. 018/508-036
– ВП 2827 Нови Сад, Жељко Скокић, тел. 021/4835441 и
– ВП 2325 Чачак, Љиљана Савковић, тел. 032/372-666,
локал 14-250.
VI Aдреса на коју се подноси пријава за јавни
конкурс: поштом на адресу Војне поште у којој се
налази радно место за које кандидат подноси пријаву,
са назнаком „За јавни конкурс“:
– ВП 1414 Нови Сад, Дунавска 33, 21000 Нови Сад
– ВП 3720 Краљево, IV Црногорска бб, Рибница 36000
Краљево
– ВП 4666 Ниш, Чегарска бб, 18000 Ниш
– ВП 4976 Врање, Пролетерских бригада бб, 17500
Врање
– ВП 3987 Ниш, Јадранска бб, 18000 Ниш
– ВП 2827 Нови Сад, 1300 каплара 11, 21000 Нови Сад и
– ВП 2325 Чачак, Др. Драгише Мишовића бр.167, 32000
Чачак.
VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни
конкурс: Уз пријаву у којој се наводе основни лични
подаци, адреса становања, контакт телефон, мејл-адреса, редни број формацијског места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и
следеће:
1. За радна места под редним бројем 1, 2, 4, 9, 11,
12, 20, 21, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 42, 43, 45,
47, 48, 51, 53, 54, 56, 57, 60, 63, 64, 65 и 68 потребно
је доставити оригинал или оверене фотокопије диплома којим се потврђује стручна спрема и оригинал или
оверена фотокопија сведочанстава за завршен сваки
разред средње школе;
2. За радна места под редним бројем 3, 5, 6, 7, 8, 10,
17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 29, 31, 36, 37, 38, 41, 44, 46,
49, 50 и 55 потребно је доставити документацију како
је дефинисано тачком 1. и оригинал или оверену фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту
за ВКВ мајстора;
3. За формацијско место под редним бројем 13 и 14
потребно је доставити оригинал или оверену фотокопију дипломе завршеног медицинског факултета и оригинал или оверено уверење о специјализацији;

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази у оригиналу или
овереној фотокопији (у општини, суду или код јавног
бележника) биће одбачене решењем. Сагласно одредби
члана 125 Закона о Војсци Србије, при избору за пријем
се додатно вреднује чињеница да је кандидат супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог
од последица повреда задобијених у вршењу службе
у Војсци Србије, дете палог борца, супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из
једног у друго место службовања и супружник односно
члан породице професионалног војног лица.
Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први
пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време
траје 6 месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану
накнаду због отказа.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС” бр.
18/2016 и 95/18 – 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.
Потребно је да кандидат попуни изјаву 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. Наведену изјаву је могуће
преузети на веб-сајту Министарства одбране (www.mod.
gov.rs) и Војске Србије (www.vojska.mod.gov.rs). Потписану изјаву је неопходно доставити уз напред наведене
доказе како би орган могао даље да поступа.
Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених; уверење из МУП-а да лице
није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање
шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је
кандидат био на служби да му радни однос у државном
органу није престао због повреде дужности из радног
односа.
Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносне појединачне пријаве за свако формацијско
место на које конкуришу у којима наводе уз коју од
пријава су приложили тражене доказе.
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и
Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне
књиге рођених подноси решење о распоређивању на
радно место односно на формацијско место у органу у

4. За формацијско место под редним бројем 15, 16,
28, 52, 59 и 62 потребно је доставити оригинал или
оверену фотокопију дипломе којом се потврђује виша
стручна спрема односно завршене основне струковне
студије у трајању од 3 године;

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за пријем лица у својство војних
службеника и војних намештеника у
радни однос на неодређено време
I Назив организационе јединице Војске Србије
у којој се врши попуна формацијских места:
Команда за обуку.
Радна места која се попуњавају:
У Команди за развој Банатске бригаде Команде за
обуку, место службовања Зрењанин:

1. Кувар, КВ
1 извршилац

2. Зидар-фасадер, ВКВ
1 извршилац

3. Руковалац парних котлова са АТК
ВП, КВ
1 извршилац

4. Монтер централног грејања –
заваривач, КВ
1 извршилац

5. Електромеханичар за возила
точкаше – возач, ВКВ
1 извршилац

6. Механичар за радио-уређаје и
системе, ВКВ
1 извршилац

7. Командир вода – референт, С1С
1 извршилац

8. Управник сервиса
термоенергетика, С1С
1 извршилац

У 2. центру за обуку Команде за обуку,
место службовања Ваљево:

9. Монтер централног грејања –
заваривач, КВ
1 извршилац

10. Електромеханичар за возила
точкаше уједно електромеханичар
за изворе струје и елек. агрегате,
ВКВ
1 извршилац

11. Електроинсталатер, ВКВ
1 извршилац

5. За формацијско место под редним бројем 5, 8, 17,
19, 21, 25, 38, 39, 40 и 44 потребно је доставити оригинал или оверена фотокопија возачке дозволе.

12. Зидар-фасадер, КВ

6. За формацијско место под редним бројем 58, 61,
66 и 67 потребно је доставити оригинал или оверену
фотокопију дипломе завршеног факултета у трајању од
4 године (240 ЕСПБ) бодова или оригинал или оверено
уверење о дипломирању;

13. Грађевински бравар – заваривач,
КВ

1 извршилац

1 извршилац

У Центру за обуку везе и информатике
Команде за обуку, место службовања
Горњи Милановац:

7. За радно место под бројем 1, 2, 3 и 4 потребно је
доставити сертификат о стручној оспособљености за
рад на радном месту Руковалац парних котлова са
аутоматском командом.
8. За радно место под бројем 65 потребно је доставити
потврду о регулисању војног рока са оружјем издату
од стране надлежног органа или оверену фотокопију
војничке књижице.
Сви докази се прилажу у оргиналу или у фотокопији
која је оверена у општини, суду или од стране јавног
бележника.
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14. Командир одељења –
руководилац радова, ССС
1 извршилац

Пословни центри НСЗ
којем ради или решење да је нераспоређен.

У Команди за развој Тимочке бригаде
Команде за обуку, место службовања Зајечар:

15. Помоћни радник, ПКВ
1 извршилац

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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У Центру за обуку КоВ Команде за обуку,
место службовања Пожаревац:

машински и стручна оспособљеност за руковаоца парних котлова са АТК ВП.

16. Референт за правне послове, С2С

Радно место на редном броју 4:
– да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме – смер механичар термоенергетских постројења,
или 3. степен стручне спреме – машинске струке и да
поседује одговарујући сертификат или уверење о оспособљености за обављање послова монтера централног
грејања-заваривача, или школа за КВ раднике – монтер централног грејања-заваривач.

1 извршилац

У Центру за обуку логистике Команде за обуку, место
службовања Крушевац:

17. Деловођа-оператер, ССС
1 извршилац

18. Механичар за пешадијско
наоружање – инструктор, ССС
1 извршилац

19. Технолог за електронска
средства – инструктор, С2С
1 извршилац

20. Механичар за оптоелектронска
средства – инструктор, ССС
1 извршилац

Радно место на редном броју 5:
– да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме –
смер електромеханичар за машине и опрему и возачка
дозвола Б и Ц категорије или школа за ВКВ радника
електромеханичара за машине и опрему и возачка дозвола Б и Ц категорије.
Радно место на редном броју 6:
– да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме
– смер механичар за радио-уређаје или школа за ВКВ
радника механичара за радио-уређаје.

21. Берберин-инструктор, ССС

Радно место на редном броју 7:
– да кандидат има завршен 6. степен стручне спреме –
смер грађевински или С1С смер грађевински.

22. Механичар за возила точкаше,
ССС

Радно место на редном броју 8:
– да кандидат има 6. степен стручне спреме, смер
машински – термотехника или С1С из машинског
инжењерства, област термотехника

1 извршилац

1 извршилац

У Команди за развој Расинске бригаде Команде за
обуку, место службовања Крушевац:

23. Командир Одељења – руковалац
парних котлова са АТК, ССС
1 извршилац

24. Погонски електричар, ВКВ
1 извршилац

Радно место на редном броју 9:
– да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме –
машинске струке и да поседује одговарујћи сертификат
или уверење о оспособљености за обављање послова
монтера централног грејања – заваривача или школа
за КВ раднике, монтер централног грејања – заваривач.
Радно место на редном броју 10:
– да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме – смер ауто-електричар или електромеханичар за
машине и опрему.

25. Грађевински столар, КВ
1 извршилац

Радно место на редном броју 11:
– да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме,
средња електротехничка школа – смер електроинсталатер.

26. Монтер централног грејања
уједно заваривач, ВКВ

Радно место на редном броју 12:
– да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме –
грађевинске школе.

27. Механичар за инжињеријске
маш. и прикљ. уређаје, КВ

Радно место на редном броју 13:
– да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме,
техничке школе – смер бравар-заваривач или школа за
КВ раднике, бравар-заваривач.

1 извршилац

1 извршилац

Општи услови:
– да су кандидати пунолетни држављани Републике
Србије,
– да су здравствено способни за рад у Министарству
одбране и Војсци Србије,
– да имају одговарајућу стручну спрему за радно место
за које конкуришу,
– да им раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа,
– да се против њих не води кривични поступак због
кривичног дела за које се гони по службеној дужности, и да нису осуђивани на казну затвора од најмање
6 месеци,
– да су безбедносно проверени и да нема безбедносних
сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.
Посебни услови:
Радно место на редном броју 1:
– да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме –
смер кувар или школа за КВ радника кувара.

Радно место на редном броју 14:
– да кандидат има завршен 4. степен стручне спреме –
смер грађевинске струке.
Радно место на редном броју 15:
– да кандидат има завршену основну школу.
Радно место на редном броју 16:
– да кандидат има завршене основне академске студије
у трајању од четири године С2С – смер правни.
Радно место на редном броју 17:
– да кандидат има завршен 4. степен стручне спреме –
образовни профил економски техничар или биротехничар или пословни администратор.
Радно место на редном броју 18:
– да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме
– образовни профил механичар-оружар и специјализацију (по основу стручности средњег образовања).
Радно место на редном броју 19:
– да кандидат има завршене основне академске студије
у трајању од четири године из електротехничког или
рачунарског инжењерства, област енергетика.

Радно место на редном броју 22:
– да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме –
образовни профил ауто-механичар и специјализацију
(по основу стручности средњег образовања).
Радно место на редном броју 23:
– да кандидат има завршен 4. степен стручне спреме –
средња школа машинске или електротехничке струке
и положен испит за руковаоца парних котлова са АТК.
Радно место на редном броју 24:
– да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме
– ВКВ, завршена средња школа машинске или електротехничке струке и положен специјалистички испит
за ВКВ звање или образовни профил механичар термоенергетских постројења и положен специјалистички
испит за ВКВ звање.
Радно место на редном броју 25:
– да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме
образовни профил столар, односно завршена школа за
КВ раднике, образовног профила грађевински столар
или столар.
Радно место на редном броју 26:
– да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме – смер механичар термоенергетских постројења,
или 5. степен стручне спреме – машинске струке и да
поседује одговарујући сертификат или уверење о оспособљености за обављање послова монтера централног
грејања – заваривача или школа за ВКВ раднике – монтер централног грејања – заваривач.
Радно место на редном броју 27:
– да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме,
односно завршену средњу школу за образовни профил
ауто-механичар,
– да кандидат има одговарајућу стручну оспособљеност за механичара за инжињеријске или грађевинске
машине у јединицама или установама МО и ВС или у
другим образовним установама Републике Србије.
II Изборни поступак:
У изборном поступку биће примењени Критеријуми
прописани Одлуком о утврђивању мера за спровођење
стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије,
а који обухватају:
– просек оцена са последњег нивоа школовања (40%
од укупног броја бодова),
– психолошка процена кандидата (30% од укупног
броја бодова),
– разговор са кандидатом (30% од укупног броја бодова),
– медицинско здравствена процена и
– безбедносна провера.
Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене,
разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви докази
и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу биће упућени
на процену психолошких капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се
помоћу стандардизованих тестова. О датуму, времену
и месту обављања процене психолошких капацитета,
и разговора са кандидатом, кандидати ће бити обавештени писаним путем или путем електронске поште
на имејл-адресу наведену у пријави.
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени
или који се не одазову позиву да учествују у овој фази
изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.

Радно место на редном броју 2:
– да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме – смер зидар-фасадер или школа за ВКВ радника
зидара-фасадера.

Радно место на редном броју 20:
– да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме
– образовни профил механичар оптике и специјализацију (по основу стручности средњег образовања).

За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у
складу са Правилником о безбедносним проверама
лица које обавља Војнобезбедносна агенција.

Радно место на редном броју 3:
– да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме – смер машински или школа за КВ раднике смер

Радно место на редном броју 21:
– да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме – образовни профил фризер и специјализацију (по
основу стручности средњег образовања).

Изабрани кандидати пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности за рад на формацијском месту на које су конкурисали.
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III Место рада:
За радна места на редним бројевима 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
и 8 – Зрењанин.
За радна места на редним бројевима 9, 10, 11, 12 и
13 – Ваљево.
За раднo местo на реднoм броју 14 – Горњи Милановац.
За радно место на редном броју 15 – Зајечар.
За радно место на редном броју 16 – Пожаревац.
За радна места на редним бројевима 17, 18, 19, 20 и
21 – Крушевац.
За раднo местo на реднoм броју 22 – Краљево.
За радна места на редним бројевима 23, 24, 25, 26 и
27 – Крушевац.
IV Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је
30 (тридесет) дана и почиње да тече од наредног дана
од кад је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана”.
V Лице које је задужено за давање обавештења
о јавном конкурсу:
За радна места под редним бројевима 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 и 8: Бошко Тарбук, потпоручник, телефон
021/4835-723.
За радна места под редним бројевима 9, 10,
11, 12 и 13: Никола Вукадиновић, капетан, телефон
014/296-017 и мобилни 064/20-78-206.
За радно место под редним бројем 14: Света Спасојевић, мајор и Зорица Радосављевић, војни службеник, телефон: 032/713-290, локал 49-637 и 49-533.
За радно место под редним бројем 15: Маријан
Стаменковић, мајор и Игор Стефановић, заставник,
телефон: 019/426-388.
За радно место под редним бројем 16: Владислав
Ђорђевић, потпуковник и Јелена Ћузић, капетан, телефон 012/222-333, лок 49-101.
За радна места под редним бројевима 17, 18,
19, 20, 21 и 22: Марковић Небојша, мајор, телефон
037/416-048 и 037/416-070.
За радна места под редним бројевима 23, 24,
25, 26 и 27: Александар Томић, мајор, телефон
037/416-016.
VI Адреса на коју се подноси пријава за јавни
конкурс:
За радна места под редним бројевима 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 и 8: Поштом на адресу ВП 3160 Зрењанин, Стевице Јовановића 19, 23000 Зрењанин, са назнаком „За
јавни конкурс”. Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 3160 Зрењанин, Стевице Јовановића 19, 23000 Зрењанин.
За радна места под редним бројевима 9, 10, 11,
12 и 13: Поштом на адресу ВП 9845 Ваљево, Војводе
Мишића бб, 14000 Ваљево, са назнаком „За јавни конкурс”. Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 9845 Ваљево, Војводе Мишића бб, Ваљево.
За радно место под редним бројем 14: Поштом на
адресу ВП 2143 Горњи Милановац, Кнеза Александра
59, 32300 Горњи Милановац, са назнаком „За јавни
конкурс”. Лична достава пријава може се извршити у
деловодству ВП 2143 Горњи Милановац, Кнеза Александра 59, Горњи Милановац.
За радно место под редним бројем 15: Поштом
на адресу ВП 6002 Зајечар, Шљиварски пут бб, 19000
Зајечар, са назнаком „За интерни конкурс”. Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 6002
Зајечар, Шљиварски пут бб, Зајечар.
За радно место под редним бројем 16: Поштом на
адресу ВП 5302 Пожаревац, Шеста личка дивизија бб,
12000 Пожаревац, са назнаком „За интерни конкурс”.
Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 5302 Пожаревац, Шеста личка дивизија бб,
Пожаревац.
За радна места под редним бројевима 17, 18, 19,
20, 21 и 22: Поштом на адресу ВП 5019 Крушевац, Балканска 57, 37000 Крушевац, са назнаком „За јавни конкурс”. Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 5019 Крушевац, Балканска 57, Крушевац.
За радна места под редним бројевима 23, 24, 25,
26 и 27: Поштом на адресу ВП 3161 Крушевац, Балканска 57, 37000 Крушевац, са назнаком „За јавни кон-
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курс”. Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 3161 Крушевац, Балканска 57, Крушевац.
VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни
конкурс: Уз пријаву у којој се наводе основни лични
подаци, адреса становања, контакт телефон, мејл-адреса, редни број формацијског места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и
следеће:
1. За сва радна места прилажу се следећи докази:
оргинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује захтевана стручна спрема, односно стечено
прописано звање; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених
(ако није нови образац – не старије од шест месеци);
уверење надлежног суда да се против кандидата не
води кривични поступак због кривичног дела за које се
гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат
није кривично осуђиван казном затвора у трајању од
најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у
којем је кандидат био на служби да му радни однос у
државном органу није престао због повреде дужности
из радног односа (само за лица која су била запослена
у државној служби).
2. За формацијска места за која је прописана КВ, ССС,
ВКВ прилажу се и оригинал или оверене фотокопије
сведочанства за завршен сваки разред средње школе.
Сви докази се прилажу у оргиналу или у фотокопији
која је оверена у општини, суду или од стране јавног
бележника.
Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази у оригиналу или
овереној фотокопији (у општини, суду или код јавног
бележника), биће одбачене решењем.
Сагласно одредби члана 125 Закона о Војсци Србије,
при избору за пријем се додатно вреднује чињеница да
је кандидат супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених
у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог борца,
супружник професионалног припадника Војске Србије
премештеног из једног у друго место службовања и
супружник односно члан породице професионалног
војног лица.
Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први
пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време
траје 6 месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану
накнаду због отказа.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку (Службени гласник РС бр. 18/2016 и
95/18 – 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.
Потребно је да кандидат попуни изјаву 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. Наведену изјаву је могуће
преузети на веб-сајту Министарства одбране (www.
mod.gov.rs) и Војске Србије (www.vojska.mod.gov.rs).
Потписану изјаву је неопходно доставити уз напред
наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених; уверење из МУП-а да лице
није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање
шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је
кандидат био на служби да му радни однос у државном
органу није престао због повреде дужности из радног
односа.

Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносне појединачне пријаве за свако формацијско
место на које конкуришу у којима наводе уз коју од
пријава су приложили тражене доказе.
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и
Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне
књиге рођених подноси решење о распоређивању на
радно место односно на формацијско место у органу у
којем ради или решење да је нераспоређен.

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за пријем лица у својству цивилних
лица на служби у Војсци Србије у
радни однос на неодређено време
I Назив организационе јединице Војске Србије
у којој се попуњавају формацијска места: 210.
батаљон везе РВиПВО и 333. инжињеријски батаљон
РВиПВО.
Радна места која се попуњавају:

1.1. Електромеханичар за возила
точкаше, КВ
1 извршилац

1.2. Механичар за радио-уређаје и
системе, ВКВ
1 извршилац

1.3. Возач вучног воза
инжињеријских машина, ВКВ
1 извршилац

1.4. Тесар, КВ
1 извршилац

1.5. Руковалац парних котлова, ССС
1 извршилац

Општи услови:
– да су кандидати пунолетни држављани Републике
Србије,
– да су здравствено способни за рад у Министарству
одбране и Војсци Србије,
– да имају одговарајућу стручну спрему за радно место
за које конкуришу,
– да им раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа,
– да се против њих не води кривични поступак због
кривичног дела за које се гони по службеној дужности,
и да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест
(6) месеци,
– да су безбедносно проверени и да нема безбедносних
сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
Радно место на редном броју 1.1:
– завршена трогодишња средња електротехничка школа, смер електромеханичар за машине и опрему.
Радно место на редном броју 1.2:
– завршена трогодишња или четворогодишња средња
електротехничка школа – смер телекомуникације, специјалистичко или мајсторско образовање или ВКВ.
Радно место на редном броју 1.3:
– завршена трогодишња или четворогодишња средња
школа за занимања саобраћајне струке, специјалистичко или мајсторско образовање или ВКВ, возачка дозвола Ц категорије или Е категорије (по старом).
Радно место на редном броју 1.4:
– завршена трогодишња средња школа за занимања
грађевинске струке, смер тесар.
Радно место на редном броју 1.5:
– завршено средње образовање у трајању од 4 године, образовни профил механичар термоенергетских
постројења.
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II Изборни поступак: У изборном поступку биће примењени Критеријуми прописани Одлуком о утврђивању
мера за спровођење стратегије каријерног вођења и
саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије, а који обухватају:
– просек оцена са последњег нивоа школовања (40%
од укупног броја бодова),
– психолошка процена кандидата (30% од укупног
броја бодова),
– разговор са кандидатом (30% од укупног броја бодова),
– медицинско здравствена процена и
– безбедносна провера.
Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене,
разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви докази
и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу биће упућени
на процену психолошких капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се
помоћу стандардизованих тестова. О датуму, времену
и месту обављања процене психолошких капацитета,
и разговора са кандидатом, кандидати ће бити обавештени писаним путем или путем електронске поште
на имејл-адресу наведену у пријави.
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени
или који се не одазову позиву да учествују у овој фази
изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.
За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у
складу са Правилником о безбедносним проверама
лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
Изабрани кандидати пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности за рад на формацијском месту на које су конкурисали.
III Место рада: Београд (за радна места на редном
броју 1.1. и 1.2.); Панчево (за радна места на редном
броју 1.3, 1, 4. и 1.5).
IV Рок за подношење пријава на јавни конкурс:
30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана од
дана када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана”.
V Лица задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Мајор Александар Ћираковић, телефон 011/3074-008.
VI Адреса на коју се подноси пријава за јавни
конкурс: Поштом препоручено на адресу: Команда
Ратног ваздухопловства и ПВО, Главна 1, 11080 Земун,
са назнаком „За јавни конкурс”.
VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни
конкурс: Уз пријаву у којој се наводе основни лични
подаци, адреса становања, контакт телефон, мејл-адреса, редни број формацијског места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и
следећа документа:
1. оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема, односно стечено прописано
звање; уверење о држављанству (не старије од шест
месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није
нови образац, не старије од шест месеци); уверење
надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по
службеној дужности (не старије од шест месеци) уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање
шест (6) месеци; уверење надлежног органа (ако је
кандидат био на служби у државном органу) да му радни однос у државном органу није престао због повреде
дужности из радног односа.

овереној фотокопији (у општини, суду или код јавног
бележника), биће одбачене решењем.
Сагласно одредби члана 125 Закона о Војсци Србије, при
избору за пријем се додатно вреднује чињеница да је
кандидат супружник, односно члан породице погинулог
професионалног припадника Војске Србије, погинулог
или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу
службе у Војсци Србије, дете палог борца, супружник
професионалног припадника Војске Србије премештеног
из једног у друго место службовања и супружник односно члан породице професионалног војног лица.
Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први
пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време
траје 6 месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану
накнаду због отказа.
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ЈАВНИ КОНКУРС
за пријем у лица у својству цивилних
лица на служби у Војсци Србије у
радни однос на неодређено време
I Назив организационе јединице Војске Србије
у којој се попуњавају формацијска места: Гарда.
Радна места која се попуњавају:

1. Референт за физичко васпитање,
С2С
1 извршилац

2. Возач, ССС

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС” бр.
18/2016 и 95/18 – 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.

3. Зидар-фасадер, КВ

Потребно је да кандидат попуни изјаву 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. Наведену изјаву је могуће
преузети на веб-сајту Министарства одбране (www.
mod.gov.rs) и Војске Србије (www.vojska.mod.gov.rs).
Потписану изјаву је неопходно доставити уз напред
наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених; уверење из МУП-а да лице
није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање
6 месци; уверење државног органа у којем је кандидат
био на служби да му радни однос у државном органу
није престао због повреде дужности из радног односа.
Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносне појединачне пријаве за свако формацијско
место на које конкуришу у којима наводе уз коју од
пријава су приложили тражене доказе.
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и
Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне
књиге рођених подноси решење о распоређивању на
радно место односно на формацијско место у органу у
којем ради или решење да је нераспоређен.

1 извршилац
1 извршилац

4. Инсталатер водовода и
канализације, ВКВ
1 извршилац

5. Шумар-ловочувар, ССС
2 извршиоца

6. Руковалац пољопривредних
машина, КВ
1 извршилац

7. Механичар за возила точкаше –
возач, КВ
1 извршилац

Општи услови:
– да су кандидати пунолетни држављани Републике
Србије,
– да су здравствено способни за рад у Министарству
одбране и Војсци Србије,
– да имају одговарајућу стручну спрему за радно место
за које конкуришу,
– да им раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде
– дужности из радног односа,
– да се против њих не води кривични поступак због
кривичног дела за које се гони по службеној дужности,
и да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест
(6) месеци,
– да су безбедносно проверени и да нема безбедносних
сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
Радна место на редном броју 1:
– завршене основне академске студије од 240 ЕСПБ на
Факултету спорта и физичког васпитања,
– положени модули 3, 4, 6 и 7 по ECDL стандарду.
Радно место на редном броју 2:
– 4. степен стручне спреме,
– возачка дозвола Ц категорије.
Радно место на редном броју 3:
– 3. степен стручне спреме – образовни профил
зидар-фасадер.
Радно место на редном броју 4:
– 5. степен стручне спреме – образовни профил инсталер водовода и канализације.
Радно место на редном броју 5:
– 4. степен стручне спреме, образовни профил шумарски техничар.

3. за радно место на редном броју 1.3. прилаже се и
копија возачке дозволе.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази у оригиналу или

Расписује

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.

2. за формацијска места за која је прописана КВ, ССС,
ВКВ прилажу се и оригинал или оверене фотокопије
сведочанства за завршен сваки разред средње школе.

Сви докази се прилажу или у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или од стране
јавног бележника.

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

Радно место на редном броју 6:
– 3. степен стручне спреме,
– возачка дозвола Ф категорије.

Пословни центри НСЗ

Радно место на редном броју 7:
– 3. степен стручне спреме, образовни профил
ауто-механичар,
– возачка дозвола Ц категорије.
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II Изборни поступак: У изборном поступку биће примењени Критеријуми прописани Одлуком о утврђивању
мера за спровођење стратегије каријерног вођења и
саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије, а који обухватају:
– просек оцена са последњег нивоа школовања (40%
од укупног броја бодова),
– психолошка процена кандидата (30% од укупног
броја бодова),
– разговор са кандидатом (30% од укупног броја бодова),
– медицинско здравствена процена и
– безбедносна провера.
Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене,
разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви докази
и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу биће упућени
на процену психолошких капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се
помоћу стандардизованих тестова. О датуму, времену
и месту обављања процене психолошких капацитета,
и разговора са кандидатом, кандидати ће бити обавештени писаним путем или путем електронске поште
на имејл-адресу наведену у пријави.
Кандидати који не задовоље психолошку процену губе
право на даље учешће у изборном поступку.
Са кандидатима који задовоље процену психолошких
капацитета биће обављен разговор. О датуму, времену
и месту обављања разговора, кандидати ће бити обавештени писаним путем на адресе наведене у пријави.
Такође, за кандидате који испуњавају услове конкурса,
уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна
агенција.
Кандидати који се не одазову позиву у било којој фази
изборног поступка губе право на даље ућешће у изборном поступку.
Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о здравственој
способности за рад на радним местима на која су конкурисали.
III Место рада:
Београд – за радна места под редним бројем 1, 3 и 4;
Карађорђево – за радна места под редним бројем 2
и 5;
Добановци – за радно место под редним бројем 6 и 7.
IV Рок за подношење пријава на јавни конкурс:
30 (тридесет) дана и почиње да тече од наредног дана
када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана”
и на веб-сајту Министарства одбране, односно Војске
Србије.
V Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Вера Рајковић, телефон 011/2064-374.
VI Адреса на коју се подноси пријава за јавни
конкурс: Поштом на адресу ВП 4795 Београд, Јована
Мариновића бб, 11000 Београд, са назнаком „За јавни
конкурс”. Лична достава пријава може се извршити у
деловодству ВП 4795 Београд, Београд.
VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни
конкурс:
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци,
адреса становања, контакт телефон, мејл-адреса, редни број формацијског места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и следећа
документа:
– оригинал или оверена копија дипломе којом се
потврђује стручна спрема, односно стечено прописано
звање или занимање;
– оригинал или оверена копија сведочанства за сваки
разред захтеване школе;
– оригинал или оверена копија уверења о положеном
специјалистичком испиту – за радно место за која је
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прописан 5. степен стручне спреме (радно место ВКВ
струке);
– сертификат о положеним модулима 3, 4, 6 и 7 по
ECDL стандарду– за радна места под редним бројем 1,
– копија возачке дозволе – за радна места под редним
бројем 2, 6 и 7;
– уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
– извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац – не старије од шест месеци);
– уверење надлежног суда да се против кандидата не
води кривични поступак због кривичног дела за које
се гони по службеној дужности (не старије од шест
месеци);
– уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није
кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци;
– уверење државног органа у којем је кандидат био
на служби да му радни однос у државном органу није
престао због повреде дужности из радног односа.
Сви докази се прилажу или у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или од стране
јавног бележника.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази у оригиналу или
овереној фотокопији (у општини, суду или код јавног
бележника), биће одбачене решењем.
Сагласно одредби члана 125 Закона о Војсци Србије,
при избору за пријем се додатно вреднује чињеница да
је кандидат супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених
у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог борца,
супружник професионалног припадника Војске Србије
премештеног из једног у друго место службовања и
супружник односно члан породице професионалног
војног лица.

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за пријем лица у својству цивилних
лица на служби у Војсци Србије у
радни однос на неодређено време
I Назив организационе јединице Војске Србије у
којој се попуњавају формацијска места: 250. рбр
за ПВД РВиПВО.
Радна места која се попуњавају:

1.1. Механичар за возила точкаше –
возач, ВКВ
1 извршилац

1.2. Механичар за електронику
у ракетним системима ЗА уједно
возач, ВКВ
1 извршилац

1.3. Електромеханичар за возила
точкаше – возач, ВКВ
1 извршилац

1.4. Механичар за возила точкаше
уједно возач, ВКВ
1 извршилац

1.5. Електромеханичар за изворе
струје и електро агрегате, ВКВ
1 извршилац

Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први
пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време
траје 6 месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану
накнаду због отказа.

1.6. Механичар за возила точкаше,
ВКВ

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.

1 извршилац

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС” бр.
18/2016 и 95/18 – 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.
Потребно је да кандидат попуни изјаву 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. Наведену изјаву је могуће
преузети на веб-сајту Министарства одбране (www.
mod.gov.rs) и Војске Србије (www.vojska.mod.gov.rs).
Потписану изјаву је неопходно доставити уз напред
наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених; уверење из МУП-а да лице
није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање
шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је
кандидат био на служби да му радни однос у државном
органу није престао због повреде дужности из радног
односа.
Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносне појединачне пријаве за свако формацијско
место на које конкуришу у којима наводе уз коју од
пријава су приложили тражене доказе.
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и
Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне
књиге рођених подноси решење о распоређивању на
радно место односно на формацијско место у органу у
којем ради или решење да је нераспоређен.

Посао се не чека,
посао се тражи

1 извршилац

1.7. Заваривач, ВКВ
1.8. Молер-фарбар, КВ
1 извршилац

Општи услови:
– да су кандидати пунолетни држављани Републике
Србије,
– да су здравствено способни за рад у Министарству
одбране и Војсци Србије,
– да имају одговарајућу стручну спрему за радно место
за које конкуришу,
– да им раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде
дужности из радног односа,
– да се против њих не води кривични поступак због
кривичног дела за које се гони по службеној дужности,
и да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест
(6) месеци,
– да су безбедносно проверени и да нема безбедносних
сметњи за пријем на радна места на која конкуришу
ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
Радно место на редном броју 1.1 и 1.4:
– завршена четворогодишња средња техничка или
машинска школа, смер ауто-механичар, специјалистичко или мајсторско образовање или ВКВ, возачка
дозвола Ц категорије.
Радно место на редном броју 1.2:
– завршена трогодишња или четворогодишња средња
електротехничка школа, смер електроника, специјалистичко или мајсторско образовање или ВКВ, возачка
дозвола Б категорије.
Радно место на редном броју 1.3:
– завршена трогодишња или четворогодишња средња
електротехничка школа, смер електроенергетски, специјалистичко или мајсторско образовање или ВКВ,
возачка дозвола Ц категорије.
Радно место на редном броју 1.5:
– завршена трогодишња или четворогодишња средња
електротехничка школа, смер електроенергетски, специјалистичко или мајсторско образовање или ВКВ.
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Радно место на редном броју 1.6:
– Завршена четворогодишња средња техничка или
машинска школа, смер аутомеханичар, специјалистичко или мајсторско образовање или ВКВ.
Радно место на редном броју 1.7:
– завршена трогодишња или четворогодишња средња
школа – смер заваривач, специјалистичко или мајсторско образовање или ВКВ.
Радно место на редном броју 1.8:
– завршена трогодишња средња школа, смер
молер-фарбар.
II Изборни поступак: У изборном поступку биће примењени Критеријуми прописани Одлуком о утврђивању
мера за спровођење стратегије каријерног вођења и
саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије, а који обухватају:
– просек оцена са последњег нивоа школовања (40%
од укупног броја бодова),
– психолошка процена кандидата (30% од укупног
броја бодова),
– разговор са кандидатом (30% од укупног броја бодова),
– медицинско здравствена процена и
– безбедносна провера.
Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене,
разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви докази
и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу биће упућени
на процену психолошких капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се
помоћу стандардизованих тестова. О датуму, времену
и месту обављања процене психолошких капацитета,
и разговора са кандидатом, кандидати ће бити обавештени писаним путем или путем електронске поште
на имејл-адресу наведену у пријави.
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени
или који се не одазову позиву да учествују у овој фази
изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.
За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у
складу са Правилником о безбедносним проверама
лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
Изабрани кандидати пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности за рад на формацијском месту на које су конкурисали.
III Место рада: Јаково (за радно место на редном
броју 1.1), Ниш (за радна места на редном броју 1.2
и 1.3.), Нови Сад (за радна места на редном броју 1.4
и 1.5), Зуце (за радна места на редном броју 1.6, 1.7
и 1.8).
IV Рок за подношење пријава на јавни конкурс:
30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана од
дана када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана”.
V Лица задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: потпуковник Ђукановић Бранислав,
телефон 011/3053-603.
VI Адреса на коју се подноси пријава за јавни
конкурс: Поштом препоручено на адресу: Команда
250. ракетне бригаде за ПВД РВиПВО, Рашка 2, 11000
Београд, са назнаком „За јавни конкурс.
VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни
конкурс: Уз пријаву у којој се наводе основни лични
подаци, адреса становања, контакт телефон, мејл-адреса, редни број формацијског места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и
следећа документа:
1. оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема, односно стечено прописано
звање; оригинал или оверене фотокопије сведочанства за завршен сваки разред средње школе; уверење
о држављанству (не старије од шест месеци); извод
из матичне књиге рођених (ако није нови образац, не
старије од шест месеци); уверење надлежног суда да
се против кандидата не води кривични поступак због
кривичног дела за које се гони по службеној дужности
(не старије од шест месеци) уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном
затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење
надлежног органа (ако је кандидат био на служби у

Бесплатна публикација о запошљавању

државном органу) да му радни однос у државном органу
није престао због повреде дужности из радног односа;
2. за радна места на редном броју од 1.1. до 1.4. прилаже се и копија возачке дозволе.
Сви докази се прилажу или у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или од стране
јавног бележника.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази у оригиналу или
овереној фотокопији (у општини, суду или код јавног
бележника), биће одбачене решењем.
Сагласно одредби члана 125 Закона о Војсци Србије, при
избору за пријем се додатно вреднује чињеница да је
кандидат супружник, односно члан породице погинулог
професионалног припадника Војске Србије, погинулог
или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу
службе у Војсци Србије, дете палог борца, супружник
професионалног припадника Војске Србије премештеног
из једног у друго место службовања и супружник односно члан породице професионалног војног лица.
Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први
пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време
траје 6 месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану
накнаду због отказа.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС” бр.
18/2016 и 95/18 – 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.
Потребно је да кандидат попуни изјаву 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. Наведену изјаву је могуће
преузети на веб-сајту Министарства одбране (www.
mod.gov.rs) и Војске Србије (www.vojska.mod.gov.rs).
Потписану изјаву је неопходно доставити уз напред
наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених; уверење из МУП-а да лице
није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање
6 месци; уверење државног органа у којем је кандидат
био на служби да му радни однос у државном органу
није престао због повреде дужности из радног односа.
Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносне појединачне пријаве за свако формацијско
место на које конкуришу у којима наводе уз коју од
пријава су приложили тражене доказе.
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и
Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне
књиге рођених подноси решење о распоређивању на
радно место односно на формацијско место у органу у
којем ради или решење да је нераспоређен.

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за пријем лица у својству цивилних
лица на служби у Војсци Србије у
радни однос на неодређено време
I Назив организационе јединице Војске Србије у
којој се попуњавају формацијска места: Управа
за обавештајно-извиђачке послове (Ј-2) ГШ ВС.
Радна места која се попуњавају:

1. Референт за психологију
2 извршиоца

2. Референт за психологију
1 извршилац

Општи услови:
– да су кандидати пунолетни држављани Републике
Србије,
– да су здравствено способни за рад у Министарству
одбране и Војсци Србије,
– да имају одговарајућу стручну спрему за радно место
за које конкуришу,
– да им раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа,
– да се против њих не води кривични поступак због
кривичног дела за које се гони по службеној дужности,
и да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест
(6) месеци,
– да су безбедносно проверени и да нема безбедносних
сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
– завршен факултет (240 ЕСПБ) и стечено звање
дипломирани психолог.
II Изборни поступак: У изборном поступку биће примењени Критеријуми прописани Одлуком о утврђивању
мера за спровођење стратегије каријерног вођења и
саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије, а који обухватају:
– просек оцена са последњег нивоа школовања (40%
од укупног броја бодова),
– психолошка процена кандидата (30% од укупног
броја бодова),
– разговор са кандидатом (30% од укупног броја бодова),
– медицинско здравствена процена и
– безбедносна провера.
Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене,
разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви докази
и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу биће упућени
на процену психолошких капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се
помоћу стандардизованих тестова.
О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета, и разговора са кандидатом,
кандидати ће бити обавештени писаним путем или
путем електронске поште на имејл-адресу наведену
у пријави.
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени
или који се не одазову позиву да учествују у овој фази
изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.
За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у
складу са Правилником о безбедносним проверама
лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
Изабрани кандидати пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности за рад на формацијском месту на које су конкурисали.
III Место рада: За радно место на редном броју 1
– Батајница; за радно место на редном броју 2 – Прокупље.

Посао се не чека, посао се тражи

IV Рок за подношење пријава на јавни конкурс: 30
(тридесет) дана и почиње да тече наредног дана од дана
када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана”.

31.03.2021. | Број 927 |

11

Администрација и управа
V Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Дејан Јелић, телефон 011/3074-513.
VI Адреса на коју се подноси пријава за јавни
конкурс: Пријаву кандидати шаљу поштом са назнаком „За јавни конкурс”, на адресу: Војна пошта 4522
Батајница, Насеље 13. мај, 11186 Галеника.
VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни
конкурс: Уз пријаву у којој се наводе основни лични
подаци, адреса становања, контакт телефон, мејл-адреса, редни број формацијског места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и
следећа документа:

Лице које је већ запослено у Министарству одбране и
Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне
књиге рођених подноси решење о распоређивању на
радно место односно на формацијско место у органу у
којем ради или решење да је нераспоређен.

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

18. Електромеханичар за изворе
струје и електро агрегате, КВ
1 извршилац

19. Тапетар, ВКВ
1 извршилац

20. Технолог за машинска средства,
С2С
1 извршилац

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за пријем лица у својству цивилних
лица на служби у Војсци Србије у
радни однос на неодређено време

21. Ауто-тапетар, ВКВ
1 извршилац

1. оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема, односно стечено прописано
звање; уверење о држављанству (не старије од шест
месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није
нови образац, не старије од шест месеци); уверење
надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по
службеној дужности (не старије од шест месеци) уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање
шест (6) месеци; уверење надлежног органа (ако је
кандидат био на служби у државном органу) да му радни однос у државном органу није престао због повреде
дужности из радног односа.

I Назив организационе јединице Војске Србије у
којој се попуњавају формацијска места: Управи
за логистику (Ј-4) ГШ ВС.

Сви докази се прилажу или у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или од стране
јавног бележника.

2. Референт за електрорадове, ВСС

25. Електромеханичар за клима и
расхладне уређаје, ССС

3. Референт за машинске радове,
ВСС

26. Командир одељења –
руководилац радова, С1С

4. Референт за р/д за ПП, АБХО и ПС
ТСл и ИнСл, ВСС

27. Монтер централног грејања –
возач, ВКВ

5. Референт за аутоматизоване
информационе системе, ВСС

28. Механичар за возила точкаше –
возач, ВКВ

6. Деловођа-оператер, ССС

29. Возач, КВ

7. Управник уједно руковалац
парних котлова са АТК, ВКВ

30. Механичар за погонску опрему и
инсталације, ВКВ

8. Референт за електрорадове, С2С

31. Електромеханичар за хемијске
изворе струје и електроагрегате, ВКВ

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази у оригиналу или
овереној фотокопији (у општини, суду или код јавног
бележника), биће одбачене решењем.
Сагласно одредби члана 125 Закона о Војсци Србије,
при избору за пријем се додатно вреднује чињеница да
је кандидат супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених
у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог борца,
супружник професионалног припадника Војске Србије
премештеног из једног у друго место службовања и
супружник односно члан породице професионалног
војног лица.
Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први
пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време
траје 6 месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану
накнаду због отказа.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС” бр.
18/2016 и 95/18 – 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.
Потребно је да кандидат попуни изјаву 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. Наведену изјаву је могуће
преузети на веб-сајту Министарства одбране (www.
mod.gov.rs) и Војске Србије (www.vojska.mod.gov.rs).
Потписану изјаву је неопходно доставити уз напред
наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених; уверење из МУП-а да лице
није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање
шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је
кандидат био на служби да му радни однос у државном
органу није престао због повреде дужности из радног
односа.
Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносне појединачне пријаве за свако формацијско
место на које конкуришу у којима наводе уз коју од
пријава су приложили тражене доказе.
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Радна места која се попуњавају:

1. Референт за правне послове, ВСС
1 извршилац
1 извршилац

1 извршилац

23. Грађевински лимар – возач, ВКВ
1 извршилац

24. Керамичар, КВ
1 извршилац

1 извршилац

1 извршилац

1 извршилац

1 извршилац

2 извршиоца

1 извршилац

1 извршилац

1 извршилац

1 извршилац

1 извршилац

1 извршилац

1 извршилац

1 извршилац

9. Столар, ВКВ
1 извршилац

32. Руковалац, ССС
1 извршилац

10. Перионичар пеглар, ПКВ

Општи услови:
– да су кандидати пунолетни држављани Републике
Србије,
– да су здравствено способни за рад у Министарству
одбране и Војсци Србије,
– да имају одговарајућу стручну спрему за радно место
за које конкуришу,
– да им раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде
дужности из радног односа,
– да се против њих не води кривични поступак због
кривичног дела за које се гони по службеној дужности,
и да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест
(6) месеци,
– да су безбедносно проверени и да нема безбедносних
сметњи за пријем на радна места на која конкуришу

3 извршиоца

11. Хемијски чистач, КВ
1 извршилац

12. Технолог за електронска
средства, С2С
1 извршилац

13. Meханичар за електронска
средства, ВКВ
1 извршилац

14. Руководилац радова, С1С
1 извршилац

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

15. Електроинсталатер, КВ
1 извршилац

За радно место на редном броју 1:
– да кандидат има завршене основне академске студије
из правних наука и положен правосудни испит.

16. Технолог, С2С
1 извршилац

17. Руковалац парних котолова са
АТК ВП, ВКВ
6 извршилаца

22. Механичар за ТТ уређаје и
системе – возач, ВКВ

За радно место на редном броју 2:
– да кандидат има завршене основне академске студије
у трајању од четири године из електротехничког или
рачунарског инжењерства, област енергетика.
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За радно место на редном броју 3:
– да кандидат има завршене основне академске студије у трајању од четири године из машинства, област
мотори.
За радно место на редном броју 4:
– да кандидат има завршене основне академске студије у трајању од четири године из машинства, област
мотори
За радно место на редном броју 5:
– да кандидат има завршене основне академске студије у трајању од четири године из електротехничког и рачунарског инжењерства, област софтверско
инжењерство или из рачунарских наука.
За радно место на редном броју 6:
– да кандидат има средње образовање у трајању од
четири године, образовни профил биротехничар или
правни техничар или пословни администратор
За радно место на редном броју 7:
– да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме –
ВКВ, образовни профил механичар термоенергетских
постројења и уверење о положеном стручном испиту
за руковаоца котла са АТК.
За радно место на редном броју 8:
– да кандидат има завршене основне академске студије
у трајању од четири године из електротехничког или
рачунарског инжењерства, област енергетика.
За радно место на редном броју 9:
– завршен 5. степен стручне спреме – ВКВ, образовни
профил столар.

За радно место на редном броју 22:
– да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме
– ВКВ, образовни профил електротехничар телекомуникација.

IV Рок за подношење пријава на јавни конкурс:
30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана
од дана када је јавни конкурс оглашен у магазину
„Одбрана”.

За радно место на редном броју 23:
– да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме –
ВКВ, образовни профил лимар.

V Лица задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:
– за радна места на броју од 1 до 7: Зоран Ковач, телефон 011/320-50-29,
– за радна места на броју од 8 до 27: Бранко Поповић,
телефон 011/3053-472,
– за радно место на броју 28: Милан Јовановић, телефон 034/507-177,
– за радна места на броју од 29 до 32: Борис Митровић,
телефон 018/508-614.

За радно место на редном броју 24:
– да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме
– КВ, образовни профил керамичар – терацер – пећар
За радно место на редном броју 25:
– да кандидат има завршену средњу школу, образовни профил електромеханичар за термичке и расхладне
уређаје.
За радно место на редном броју 26:
– да кандидат има завршене основне струковне студије
у трајању од три године из машинског инжењерства,
област термотехника.
За радно место на редном броју 27:
– да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме –
ВКВ, образовни профил – термотехника.
За радно место на редном броју 28:
– да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме –
ВКВ, образовни профил ауто-механичар.
За радно место на редном броју 29:
– да кандидат има средње образовање у трајању од
три године, образовни профил возач моторних возила.
За радно место на редном броју 30:
– да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме – ВКВ, образовни профил механичар хидраулике и
пенеуматике.

За радно место на редном броју 10:
– да кандидат има завршену основну школу.

За радно место на редном броју 31:
– да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме –
ВКВ, образовни профил електромеханичар за машине
и опрему.

За радно место на редном броју 11:
– да кандидат има завршену средњу школу у трајању
од четири године, образовни профил хемијско – технолошки техничар.

За радно место на редном броју 32:
– да кандидат има завршен средња школа у трајању од
четири године, образовни електротехничар електронике или телекомуникација.

За радно место на редном броју 12:
– да кандидат има завршене основне академске студије
у трајању од четири године из електротехничког или
рачунарског инжењерства, област електроника или
телекомуникације.

II Изборни поступак: У изборном поступку биће примењени Критеријуми прописани Одлуком о утврђивању
мера за спровођење стратегије каријерног вођења и
саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије, а који обухватају:
– просек оцена са последњег нивоа школовања (40%
од укупног броја бодова),
– психолошка процена кандидата (30% од укупног
броја бодова),
– разговор са кандидатом (30% од укупног броја бодова),
– медицинско здравствена процена и
– безбедносна провера.

За радно место на редном броју 13:
– да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме –
ВКВ, образовни профил механичар уређаја за мерење и
регулацију или електромеханичар за машине и опрему.
За радно место на редном броју 14:
– да кандидат има завршене основне струковне студије
из електротехничког или рачунарског инжењерства,
област енергетика.
За радно место на редном броју 15:
– да кандидат има завршен завршен 3. степен стручне
спреме – КВ образовни профил – енергетика.
За радно место на редном броју 16:
– да кандидат има завршене основне академске студије
из технолошког инжењерства.
За радно место на редном броју 17:
– да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме
образовни профил – термотехника.
За радно место на редном броју 18:
– да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме
– КВ образовни профил електромеханичар за машине
и опрему.
За радно место на редном броју 19:
– да кандидат има завршен завршен 3. степен стручне
спреме – КВ, образовни профил тапетар – декоратер.
За радно место на редном броју 20:
– да кандидат има завршене основне академске студије у трајању од четири године из машинства, област
мотори.
За радно место на редном броју 21:
– да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме –
ВКВ, образовни профил тапетар – декоратер.

Бесплатна публикација о запошљавању

Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене,
разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви докази
и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу биће упућени
на процену психолошких капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се
помоћу стандардизованих тестова. О датуму, времену
и месту обављања процене психолошких капацитета,
и разговора са кандидатом, кандидати ће бити обавештени писаним путем или путем електронске поште
на имејл-адресу наведену у пријави.
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени
или који се не одазову позиву да учествују у овој фази
изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.
За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у
складу са Правилником о безбедносним проверама
лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
Изабрани кандидати пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности за рад на формацијском месту на које су конкурисали.
III Место рада: Београд (за радна места на броју од
1 до 27), Крагујевац (за радно место на броју 28), Ниш
(за радна места на броју 29, 30, 31), Пирот (за радно
место на броју 32).

VI Адреса на коју се подноси пријава за јавни
конкурс:
– За радна места на броју од 1 до 7: Војна пошта 9808
Београд, Мије Ковачевића 5, 11000 Београд. Лична
достава пријава може се извршити у деловодству Војне поште 9808 Београд, Мије Ковачевића 5.
– За радна места на броју од 8 до 27: Војна пошта 2084
Београд, Ослобођења 30, 11090 (Раковица) Београд.
Лична достава пријава може се извршити у деловодству Војне поште 2084 Београд, Ослобођења 30, 11090
(Раковица) Београд.
– За радно место на броју 28: Војна пошта 2078 Крагујевац, Кнеза Милоша 12, 34000 Крагујевац. Лична
достава пријава може се извршити у деловодству Војне поште 2078 Крагујевац, Кнеза Милоша 12, 34000
Крагујевац.
– За радна места на броју 29 до 32: Војна пошта 2079
Ниш, Чегарска бб, 18000 Ниш. Лична достава пријава може се извршити у деловодству Војне поште 2079
Ниш, Чегарска бб, 18000 Ниш.
VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, мејл-адреса,
редни број формацијског места на које се конкурише,
кандидати поред кратке биографије прилажу и следећа документа:
1. оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема, односно стечено прописано
звање; уверење о држављанству (не старије од шест
месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није
нови образац, не старије од шест месеци); уверење
надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по
службеној дужности (не старије од шест месеци) уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање
шест (6) месеци; уверење надлежног органа (ако је
кандидат био на служби у државном органу) да му радни однос у државном органу није престао због повреде
дужности из радног односа.
2. за радна места за која је прописано КВ, ССС или ВКВ
потребно је доставити и оригинал или оверене фотокопије сведочанства за завршен сваки разред средње
школе.
Сви докази се прилажу или у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или од стране
јавног бележника.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази у оригиналу или
овереној фотокопији (у општини, суду или код јавног
бележника), биће одбачене решењем.
Сагласно одредби члана 125 Закона о Војсци Србије,
при избору за пријем се додатно вреднује чињеница да
је кандидат супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених
у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог борца,
супружник професионалног припадника Војске Србије
премештеног из једног у друго место службовања и
супружник односно члан породице професионалног
војног лица.
Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први
пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време
траје 6 месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану
накнаду због отказа.
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Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС” бр.
18/2016 и 95/18 – 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.
Потребно је да кандидат попуни изјаву 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. Наведену изјаву је могуће
преузети на веб-сајту Министарства одбране (www.
mod.gov.rs) и Војске Србије (www.vojska.mod.gov.rs).
Потписану изјаву је неопходно доставити уз напред
наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених; уверење из МУП-а да лице
није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање
6 месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном
органу није престао због повреде дужности из радног
односа.
Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносне појединачне пријаве за свако формацијско
место на које конкуришу у којима наводе уз коју од
пријава су приложили тражене доказе.
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и
Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне
књиге рођених подноси решење о распоређивању на
радно место односно на формацијско место у органу у
којем ради или решење да је нераспоређен.

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем лица из грађанствa у својству
цивилних лица на служби у Војсци
Србије у радни однос на неодређено
време ради попуне радних места у
I Назив установе Војске Србије у којој се врши
попуна радних места: Технички опитни центар
Управе за развој и опремање (Ј-5) Генералштаба
Војске Србије.
Радна места која се попуњавају:

1. Виши истраживач, С2С
1 извршилац

9. Виши технички сарадник – мерач
брзине, 4. степен ССС
1 извршилац

10. Виши истраживач, С2С
1 извршилац

11. Водећи истраживач, С2С
2 извршиоца

12. Водећи истраживач, С2С
1 извршилац

Општи услови:
– да су кандидати држављани Републике Србије,
– да су здравствено способни за рад у Министарству
одбране и Војсци Србије,
– да имају одговарајућу стручну спрему за радно место
за које конкуришу,
– да им раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа,
– да се против њих не води кривични поступак због
кривичног дела за које се гони по службеној дужности, и да нису осуђивани на казну затвора од најмање
6 месеци,
– да су безбедносно проверени и да нема безбедносних
сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.
Посебни услови:
Радно место на редном броју 1:
– да кандидат има завршене мастер академске студије
у обиму од 300 ЕСПБ из области електротехнике, електронике или телекомуникација.
Радно место на редном броју 2:
– да кандидат има завршене основне струковне студије
у обиму од 180 ЕСПБ електротехничког или информатичког смера.
Радно место на редном броју 3:
– да кандидат има завршену средњу школу у трајању
од 5 година или средњу школу у трајању од 4 година
са специјализацијом.
Радно место на редном броју 4:
– да кандидат има завршену средњу школу у трајању
од 4 година.
Радно место на редном броју 5:
– да кандидат има завршену средњу школу у трајању
од 3 године за столара.
Радно место на редном броју 6:
– да кандидат има средњу школу у трајању од 3 године.
Радно место на редном броју 7:
– да кандидат има средњу школу у трајању од 3 године.
Радно место на редном броју 8:
– да кандидат има средњу школу у трајању од 3 године.

2. Водећи технички сарадник, ОСС
1 извршилац

Радно место на редном броју 9:
– да кандидат има средњу школу у трајању од 4 године, електротехнички смер.

3. Виши технички сарадник,
5. степен ССС

Радно место на редном броју 10:
– да кандидат има завршене мастер академске студије
у обиму од 300 ЕСПБ из области наоружања.

1 извршилац

4. Виши технички сарадник,
4. степен ССС
1 извршилац

5. Столар, 3. степен ССС
1 извршилац

6. Чувар-противпожарац,
3. степен ССС
1 извршилац

7. Чувар противпожарац,
3. степен ССС
1 извршилац

8. Помоћни радник, 3. степен ССС
1 извршилац
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Радно место на редном броју 11:
– да кандидат има завршене мастер академске студије
у обиму од 300 ЕСПБ из области конструкције, производње и испитивања моторних возила или термомеханика и процена техника, испитивање уређаја и средстава процене технике.
Радно место на редном броју 12:
– да кандидат има завршене мастер академске студије
у обиму од 300 ЕСПБ из области микроталасна техника, елекроника, телекомуникације, сигнали и системи,
управљање системима, физичка електроника или сродни.
II Заједничко за сва радна места
Изборни поступак: У изборном поступку биће примењени Критеријуми прописани Одлуком о критеријумима за пријем цивилних лица на службу у Војсци
Србије јавним конкурсом и без јавног конкурса („Службени војни лист”, бр. 20/19 и 20/20).

За сва радна места биће спроведене следеће активности у селекцији: просек оцена са нивоа школовања
предвиђеног за формацијско место које се попуњава
(40% од укупног броја бодова), психолошка процена
кандидата (30% од укупног броја бодова), разговор са
кандидатом (30% од укупног броја бодова), медицинско-здравствена процена и безбедносна провера.
Место, дан и време када ће се спровести изборни
поступак: Кандидати чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за
запослење на радним местима за која конкуришу биће
упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши
се путем стандардизованих тестова.
О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета, кандидати ће бити благовремено
обавештени телефонским путем на бројеве телефона
које су навели у својим пријавама или путем мејла, на
имејл-адресе наведене у пријави.
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у овој
фази изборног поступка, губе право на даље учешће у
изборном поступку.
За кандидате који задовоље процену психолошких
капацитета биће организован разговор.
Кандидати који се не одазову позиву да учествују у
овој фази изборног поступка губе право на даље
учешће у изборном поступку.
О датуму, времену и месту обављања разговора кандидати ће бити благовремено обавештени писаним путем
или путем mail на e-mail адресе наведене у пријави.
За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у
складу са Правилником о безбедносним проверама
лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
Изабрани кандидати пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности за рад на формацијском месту на које су конкурисали.
III Рок за подношење пријаве на јавни конкурс
је 30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана
од дана када је јавни конкурс оглашен у магазину
„Одбрана”.
IV Место рада:
– за радна места на редном броју од 1 до 9 – Никинци,
– за радна места на редном броју од 10 до 12 – Београд.
V Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Александар Богдановић, телефон
011/3401-007.
VI Адреса на коју се подноси пријава за јавни
конкурс: Поштом на адресу: Технички опитни центар,
Војводе Степе 445 Београд, са назнаком „За јавни конкурс”. Лична достава пријава може се извршити у деловодству Техничког опитног центра, Војводе Степе 445
Београд.
VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни
конкурс: Уз пријаву у којој се наводе основни лични
подаци, адреса становања, контак телефон, мејл-адреса, редни број радног места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и следеће:
– За сва радна места – оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема,
односно стечено прописано звање или занимање; уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац – не старије од шест месеци); уверење надлежног
суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење
надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично
осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест
(6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном
органу није престао због повреде дужности из радног
односа.
– За радна места под редним бројем 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9
– оригинал или оверена копија сведочанства за сваки
разред завршене школе.
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Администрација и управа
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији
коју је оверио јавни бележник. Изузетно у градовима и
општинама у којима нису именовани јавни бележници,
докази могу бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова,
односно општинским управама као поверени посао.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене решењем.
Сагласно одредби члана 125 Закона о Војсци Србије
при избору за пријем у службу у својству цивилног
лица на служби у Војсци Србије додатно ће се вредновати чињеница да је кандидат супружник, односно
члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица
повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије,
дете палог борца, супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго
место службовања и супружник односно члан породице професионалног војног лица.
Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први
пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време
траје 6 месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду, отказује се радни однос без права на новчану накнаду због отказа.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС” бр.
18/2016 и 95/18 – 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.
Потребно је да кандидат попуни изјаву 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. Наведену изјаву је могуће
преузети на веб-страници Министарства одбране Републике Србије: www.mod.gov.rs. Потписану изјаву је
неопходно доставити уз напред наведене доказе како
би орган могао даље да поступа.
Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из суда и МУП-а да се против лица не води кривични поступак, односно да лице
није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање
6 месеци; уверење државног органа у којем је кандидат
био на служби да му радни однос у државном органу
није престао због повреде дужности из радног односа.
Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносе појединачне пријаве за свако формацијско
место на које конкуришу у којима наводе уз коју од
пријава су приложили тражене доказе.
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и
Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне
књиге рођених, подноси решење о распоређивању на
радно место, односно формацијско место у организационој јединици у којој ради, или решење да је нераспоређено.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за пријем лица у својству цивилних
лица на служби у Војсци Србије у
радни однос на неодређено време
I Назив организационе јединице Војске Србије у којој се попуњавају формацијска места:
98. вбр РВиПВО.
Радна места која се попуњавају:

1.1. Берберин, КВ
1 извршилац

1.2. Кројач, КВ
1 извршилац

За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у
складу са Правилником о безбедносним проверама
лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
Изабрани кандидати пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности за рад на формацијском месту на које су конкурисали.
III Место рада: Ниш (за радна места на редном броју
1.1, 1.2, 1.3 и 1.5); Лађевци (за радно месте на редном
броју 1.4).

1.3. Руковалац парних котлова
са АТК, КВ

IV Рок за подношење пријава на јавни конкурс:
30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана од
дана када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана”.

1.4. Помоћни радник, ПКВ

V Лица задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Потпуковник Бојан Стојановић, телефон 036/305-031.

1 извршилац
1 извршилац

1.5. Грађевински столар, КВ
1 извршилац

Општи услови:
– да су кандидати пунолетни држављани Републике
Србије,
– да су здравствено способни за рад у Министарству
одбране и Војсци Србије,
– да имају одговарајућу стручну спрему за радно место
за које конкуришу,
– да им раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа,
– да се против њих не води кривични поступак због
кривичног дела за које се гони по службеној дужности,
и да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест
(6) месеци,
– да су безбедносно проверени и да нема безбедносних
сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
Радно место на редном броју 1.1:
– завршена трогодишња средња школа, смер фризер.
Радно место на редном броју 1.2:
– завршена трогодишња средња школа текстилне
струке, смер конфекционар-кројач.
Радно место на редном броју 1.3:
– завршено средње образовање у трајању од 3 године, образовни профил механичар термоенергетских
постројења.
Радно место на редном броју 1.4:
– завршена основна школа.
Радно место на редном броју 1.5:
– завршено средње образовање у трајању од 3 године,
образовни профил столар.
II Изборни поступак:
У изборном поступку биће примењени Критеријуми
прописани Одлуком о утврђивању мера за спровођење
стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије,
а који обухватају:
– просек оцена са последњег нивоа школовања (40%
од укупног броја бодова),
– психолошка процена кандидата (30% од укупног
броја бодова),
– разговор са кандидатом (30% од укупног броја бодова),
– медицинско здравствена процена и
– безбедносна провера.
Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене,
разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви докази
и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу биће упућени
на процену психолошких капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се
помоћу стандардизованих тестова. О датуму, времену
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и месту обављања процене психолошких капацитета,
и разговора са кандидатом, кандидати ће бити обавештени писаним путем или путем електронске поште
на имејл-адресу наведену у пријави.
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени
или који се не одазову позиву да учествују у овој фази
изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.

VI Адреса на коју се подноси пријава за јавни
конкурс: Поштом препоручено на адресу: Команда
98. ваздухопловне бригаде, село Лађевци бб, 36204
Краљево, са назнаком „За јавни конкурс”.
VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни
конкурс: Уз пријаву у којој се наводе основни лични
подаци, адреса становања, контакт телефон, мејл-адреса, редни број формацијског места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и
следећа документа:
1. оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема, односно стечено прописано
звање; уверење о држављанству (не старије од шест
месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није
нови образац, не старије од шест месеци); уверење
надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по
службеној дужности (не старије од шест месеци) уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање
шест (6) месеци; уверење надлежног органа (ако је
кандидат био на служби у државном органу) да му радни однос у државном органу није престао због повреде
дужности из радног односа.
2. за радна места за која је прописано КВ или ССС
потребно је доставити и оригинал или оверене фотокопије сведочанства за завршен сваки разред средње
школе.
Сви докази се прилажу или у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или од стране
јавног бележника.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази у оригиналу или
овереној фотокопији (у општини, суду или код јавног
бележника), биће одбачене решењем.
Сагласно одредби члана 125 Закона о Војсци Србије,
при избору за пријем се додатно вреднује чињеница да
је кандидат супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених
у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог борца,
супружник професионалног припадника Војске Србије
премештеног из једног у друго место службовања и
супружник односно члан породице професионалног
војног лица.
Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први
пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време
траје 6 месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану
накнаду због отказа.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.
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Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС” бр.
18/2016 и 95/18, 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.

10. Механичар за електронска
средства, 5. ССС
11. Техничар за електронска
средства, 4. ССС

Радно место на редном броју 13:
– завршен IV степен стручне спреме, смер електротехнички,
– возачка дозвола Б категорије.

Потребно је да кандидат попуни изјаву 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. Наведену изјаву је могуће
преузети на веб-сајту Министарства одбране (www.
mod.gov.rs) и Војске Србије (www.vojska.mod.gov.rs).
Потписану изјаву је неопходно доставити уз напред
наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

12. Механичар за возила точкаше –
возач, 5. ССС

Радно место на редном броју 14:
– завршен IV степен стручне спреме, смер електротехнички или смер телекомуникација,
– возачка дозвола Б категорије.

Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених; уверење из МУП-а да лице
није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање
6 месци; уверење државног органа у којем је кандидат
био на служби да му радни однос у државном органу
није престао због повреде дужности из радног односа.
Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносне појединачне пријаве за свако формацијско
место на које конкуришу у којима наводе уз коју од
пријава су приложили тражене доказе.
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и
Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне
књиге рођених подноси решење о распоређивању на
радно место односно на формацијско место у органу у
којем ради или решење да је нераспоређен.

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у лица у својству цивилних
лица на служби у Војсци Србије у радни
однос на неодређено време
I Назив организационе јединице Војске Србије у
којој се попуњавају формацијска места: Управи
за телекомуникацију и информатику (Ј-6) ГШ ВС.
Радна места која се попуњавају:

Радно место на редном броју 12:
– завршен V степен стручне спреме, технички смер,
– возачка дозвола Б категорије.

1 извршилац

1 извршилац

1 извршилац

13. Механичар за РРУ и ТлВУ – возач,
4. ССС
1 извршилац

14. Техничар за електронска
средства – возач, 4. ССС
1 извршилац

15. Механичар за РРУ и ТлВУ, 4. ССС
1 извршилац

Општи услови:
– да су кандидати пунолетни држављани Републике
Србије,
– да су здравствено способни за рад у Министарству
одбране и Војсци Србије,
– да имају одговарајућу стручну спрему за радно место
за које конкуришу,
– да им раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа,
– да се против њих не води кривични поступак због
кривичног дела за које се гони по службеној дужности,
и да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест
(6) месеци,
– да су безбедносно проверени и да нема безбедносних
сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
Радно место на редном броју 1:
– завршен IV степен стручне спреме, смер електротехнички.
Радно место на редном броју 2:
– завршен V степен стручне спреме, смер електротехнички,
– возачка дозвола Б категорије.

1 извршилац

Радно место на редном броју 3:
– завршен V степен стручне спреме, смер електротехнички.
– возачка дозвола Б категорије.

2. Механичар за електронска
средства – возач, 5. ССС

Радно место на редном броју 4:
– завршен V степен стручне спреме, смер електротехнички.

1. Механичар за РРУ и ТлВУ, 4. ССС

1 извршилац

3. Механичар за електронска
средства – возач, 5. ССС
1 извршилац

Радно место на редном броју 5:
– завршен III степен стручне спреме, смер електронике
или ПТТ смер.

4. Механичар за РРУ и ТлВУ, 5. ССС

Радно место на редном броју 6:
– завршен III степен стручне спреме, смер електронике
или ПТТ смер.

5. Послужилац АТЦ, 3. ССС

Радно место на редном броју 7:
– завршен III степен стручне спреме, смер електронике
или ПТТ смер.

1 извршилац
1 извршилац

6. Послужилац АТЦ, 3. ССС
1 извршилац

7. Послужилац АТЦ, 3. ССС
1 извршилац

8. Техничар за електронска средства
– возач, 4. ССС
1 извршилац

9. Техничар за електронска средства
– возач, 4. ССС
1 извршилац
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Радно место на редном броју 8:
– завршен IV степен стручне спреме, смер електротехнички или смер телекомуникација,
– возачка дозвола Б категорије.
Радно место на редном броју 9:
– завршен IV степен стручне спреме, смер електротехнички или смер телекомуникација,
– возачка дозвола Б категорије.
Радно место на редном броју 10:
– завршен V степен стручне спреме, смер електротехнички.
Радно место на редном броју 11:
– завршен IV степен стручне спреме, смер електротехнички или смер телекомуникација.

Радно место на редном броју 15:
– завршен IV степен стручне спреме, смер електротехнички.
II Изборни поступак: У изборном поступку биће примењени Критеријуми прописани Одлуком о утврђивању
мера за спровођење стратегије каријерног вођења и
саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије, а који обухватају:
– просек оцена са последњег нивоа школовања (40%
од укупног броја бодова),
– психолошка процена кандидата (30% од укупног
броја бодова),
– разговор са кандидатом (30% од укупног броја бодова),
– медицинско здравствена процена и
– безбедносна провера.
Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене,
разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви докази
и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу биће упућени
на процену психолошких капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се
помоћу стандардизованих тестова. О датуму, времену
и месту обављања процене психолошких капацитета,
и разговора са кандидатом, кандидати ће бити обавештени писаним путем или путем електронске поште
на имејл-адресу наведену у пријави.
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени
или који се не одазову позиву да учествују у овој фази
изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.
За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у
складу са Правилником о безбедносним проверама
лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
Изабрани кандидати пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности за рад на формацијском месту на које су конкурисали.
III Место рада:
– на редном броју 1, 2, 3, 4, 6, 12, 13 и 15 је Београд,
– на редном броју 5 је Панчево,
– на редном броју 7 и 11 је Ваљево,
– на редном броју 8 је Нови Сад,
– на редном броју 9 је Шабац,
– на редном броју 10 је Ћуприја и
– на редном броју 14 је Ниш.
IV Рок за подношење пријава на јавни конкурс:
30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана
од дана када је јавни конкурс оглашен у магазину
„Одбрана”.
V Лице које је задужено за давање обавештења
о јавном конкурсу: поручник Стефан Стојановић,
телефон: 011/3603-537.
VI Aдреса на коју се подноси пријава за јавни
конкурс: Поштом на адресу Команда Бригаде везе,
Рашка 2, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс”. Лична достава пријава може се извршити на
деловодство Команде Бригаде везе, Рашка 2, Београд.
VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни
конкурс: Уз пријаву у којој се наводе основни лични
подаци, адреса становања, контакт телефон, мејл-адреса, редни број формацијског места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и
следећа документа:
1. оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема, односно стечено прописано
звање; уверење о држављанству (не старије од шест
месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није
нови образац, не старије од шест месеци); уверење
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надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по
службеној дужности (не старије од шест месеци) уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање
шест (6) месеци; уверење надлежног органа (ако је
кандидат био на служби у државном органу) да му радни однос у државном органу није престао због повреде
дужности из радног односа;
2. за радна места за која је прописано 3. ССС, 4. ССС,
5. ССС потребно је доставити и оригинал или оверене фотокопије сведочанства за завршен сваки разред
средње школе;
3. за формацијска места на редним бројевима 2, 3, 8,
9, 12, 13 и 14 потребно је доставити оверену фотокопију возачке дозволе.
Сви докази се прилажу или у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или од стране
јавног бележника.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази у оригиналу или
овереној фотокопији (у општини, суду или код јавног
бележника), биће одбачене решењем.
Сагласно одредби члана 125 Закона о Војсци Србије,
при избору за пријем се додатно вреднује чињеница
да је кандидат супружник, односно члан породице
погинулог професионалног припадника Војске Србије,
погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог
борца, супружник професионалног припадника Војске
Србије премештеног из једног у друго место службовања и супружник односно члан породице професионалног војног лица.
Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први
пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време
траје 6 месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану
накнаду због отказа.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС” бр.
18/2016 и 95/18 – 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.
Потребно је да кандидат попуни изјаву 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. Наведену изјаву је могуће
преузети на веб-сајту Министарства одбране (www.
mod.gov.rs) и Војске Србије (www.vojska.mod.gov.rs).
Потписану изјаву је неопходно доставити уз напред
наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених; уверење из МУП-а да лице
није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање
6 месеци; уверење државног органа у којем је кандидат
био на служби да му радни однос у државном органу
није престао због повреде дужности из радног односа.
Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносне појединачне пријаве за свако формацијско
место на које конкуришу у којима наводе уз коју од
пријава су приложили тражене доказе.
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и
Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне
књиге рођених подноси решење о распоређивању на
радно место односно на формацијско место у органу у
којем ради или решење да је нераспоређен.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ
ПОСЛОВА
Расписује

КОНКУРС ЗА
УПИС 1400 ПОЛАЗНИКА У
ЦЕНТАР ЗА ОСНОВНУ
ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ
Министарство унутрашњих послова уписаће у Центар за основну полицијску обуку у Сремској Каменици
укупно 1400 полазника на стручно оспособљавање за
обављање послова униформисаног полицијског службеника на радном месту полицајца (480 полазника),
саобраћајног полицајца (250 полазника), граничног
полицајца (270 полазника), полицајца за рад у заједници (400 полазника), и то за:
Подручје Полицијске управе за град Београд
- 170 полазника за радно место полицајца,
- 99 полазника за радно место саобраћајног полицајца,
- 5 полазника за радно место граничног полицајца и
- 170 полазника за радно место полицајца за рад у
заједници.
Подручје Полицијске управе у Бору
- 5 полазника за радно место полицајца,
- 15 полазника за радно место граничног полицајца и
- 3 полазника за радно место полицајца за рад у заједници.
Подручје Полицијске управе у Ваљеву
- 5 полазника за радно место полицајца,
- 10 полазника за радно место саобраћајног полицајца и
- 6 полазника за радно место полицајца за рад у заједници.
Подручје Полицијске управе у Врању
- 5 полазника за радно место полицајца,
- 7 полазника за радно место саобраћајног полицајца,
- 25 полазника за радно место граничног полицајца и
- 2 полазника за радно место полицајца за рад у заједници.
Подручје Полицијске управе у Зајечару
- 5 полазника за радно место полицајца,
- 13 полазника за радно место граничног полицајца и
- 3 полазника за радно место полицајца за рад у заједници.
Подручје Полицијске управе у Зрењанину
- 13 полазника за радно место полицајца,
- 9 полазника за радно место саобраћајног полицајца и
- 5 полазника за радно место граничног полицајца.
Подручје Полицијске управе у Јагодини
- 5 полазника за радно место полицајца,
- 5 полазника за радно место саобраћајног полицајца и
- 7 полазника за радно место полицајца за рад у заједници.
Подручје Полицијске управе у Кикинди
- 5 полазника за радно место полицајца,
- 5 полазника за радно место граничног полицајца и
- 8 полазника за радно место полицајца за рад у заједници.
Подручје Полицијске управе у Крагујевцу
- 15 полазника за радно место полицајца и
- 12 полазника за радно место полицајца за рад у
заједници.
Подручје Полицијске управе у Краљеву
- 15 полазника за радно место полицајца,
- 5 полазника за радно место саобраћајног полицајца и
- 3 полазника за радно место полицајца за рад у заједници.
Подручје Полицијске управе у Крушевцу
- 8 полазника за радно место полицајца и
- 7 полазника за радно место полицајца за рад у заједници.
Подручје Полицијске управе у Лесковцу
- 6 полазника за радно место полицајца,
- 7 полазника за радно место саобраћајног полицајца и
- 9 полазника за радно место полицајца за рад у заједници.

Подручје Полицијске управе у Нишу
- 45 полазника за радно место полицајца,
- 30 полазника за радно место саобраћајног полицајца,
- 5 полазника за радно место граничног полицајца и
- 36 полазника за радно место полицајца за рад у
заједници.
Подручје Полицијске управе у Новом Саду
- 75 полазника за радно место полицајца,
- 6 полазника за радно место саобраћајног полицајца и
- 54 полазника за радно место полицајца за рад у
заједници.
Подручје Полицијске управе у Новом Пазару
- 5 полазника за радно место полицајца,
- 5 полазника за радно место саобраћајног полицајца и
- 5 полазника за радно место полицајца за рад у заједници.
Подручје Полицијске управе у Панчеву
- 21 полазник за радно место полицајца,
- 11 полазника за радно место саобраћајног полицајца,
- 13 полазника за радно место граничног полицајца и
- 19 полазника за радно место полицајца за рад у
заједници.
Подручје Полицијске управе у Пироту
- 5 полазника за радно место полицајца,
- 15 полазника за радно место саобраћајног полицајца,
- 18 полазника за радно место граничног полицајца и
- 6 полазника за радно место полицајца за рад у заједници.
Подручје Полицијске управе у Пожаревцу
- 7 полазника за радно место полицајца и
- 6 полазника за радно место полицајца за рад у заједници.
Подручје Полицијске управе у Пријепољу
- 35 полазника за радно место граничног полицајца и
- 2 полазника за радно место полицајца за рад у заједници.
Подручје Полицијске управе у Прокупљу
- 5 полазника за радно место полицајца и
- 2 полазника за радно место полицајца за рад у заједници.
Подручје Полицијске управе у Смедереву
- 5 полазника за радно место полицајца,
- 6 полазника за радно место саобраћајног полицајца,
- 6 полазника за радно место полицајца за рад у заједници.
Подручје Полицијске управе у Сомбору
- 5 полазника за радно место полицајца и
- 12 полазника за радно место граничног полицајца.
Подручје Полицијске управе у Сремској Митровици
- 8 полазника за радно место полицајца,
- 10 полазника за радно место саобраћајног полицајца,
- 54 полазника за радно место граничног полицајца и
- 10 полазника за радно место полицајца за рад у
заједници.
Подручје Полицијске управе у Суботици
- 5 полазника за радно место полицајца,
- 15 полазника за радно место саобраћајног полицајца,
- 18 полазника за радно место граничног полицајца и
- 4 полазника за радно место полицајца за рад у заједници.
Подручје Полицијске управе у Ужицу
- 20 полазника за радно место полицајца,
- 30 полазника за радно место граничног полицајца и
- 10 полазника за радно место полицајца за рад у
заједници.
Подручје Полицијске управе у Чачку
- 3 полазника за радно место полицајца за рад у заједници.
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Подручје Полицијске управе у Шапцу
- 17 полазника за радно место полицајца,
- 10 полазника за радно место саобраћајног полицајца,
- 17 полазника за радно место граничног полицајца и
- 7 полазника за радно место полицајца за рад у заједници.
УСЛОВИ КОНКУРСА
Право учешћа на конкурсу има лице које испуњава
следеће услове:
1) да је држављанин Републике Србије;
2) да има пријављено пребивалиште на територији
Републике Србије, најмање једну годину непрекидно
пре дана подношења пријаве на конкурс;
3) да има пријављено пребивалиште на подручју организационе јединице за коју се расписује конкурс;
4) да нема мање од 18, а више од 24 године старости
до дана закључења конкурса;
5) да нема више од 27 година старости до дана закључења конкурса (за кандидате који су свршени студенти
Криминалистичко-полицијског универзитета);
6) да има завршено средње образовање и васпитање
у четворогодишњем трајању, или да има завршене
основне струковне, односно основне академске студије
Криминалистичко-полицијског универзитета;
7) да не постоје безбедносне сметње у складу са Законом о полицији;
8) да поседује важећу националну возачку дозволу за
управљање моторним возилом Б категорије;
9) да испуњава критеријуме здравствене, психолошке
и физичке способности, за заснивање радног односа у
Министарству унутрашњих послова на радном месту у
статусу овлашћених службених лица.
Право учешћа на конкурсу има и лице које похађа
завршну годину средње школе у четворогодишњем
трајању, уколико уз конкурсну документацију достави потврду школе да похађа завршну годину средњег
образовања и васпитања, уз обавезу да најкасније до
15.07.2021. године, Центру за основну полицијску обуку достави оверену фотокопију дипломе о завршеном
средњем образовању и васпитању и оверену фотокопију сведочанства за четврти разред средњег образовања и васпитања.
Право учешћа на конкурсу има и лице које не поседује важећу националну возачку дозволу за управљање
моторним возилом Б категорије, уколико уз конкурсну
документацију достави потврду да је до дана закључења конкурса започело обуку за управљање моторним возилом Б категорије, уз обавезу да до окончања
процеса селекције, Центру за основну полицијску
обуку достави оверену фотокопију возачке дозволе Б
категорије.
Избор кандидата за полазнике стручног оспособљавања спроводи комисија, коју именује министар
унутрашњих послова.
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС
Пријава на конкурс, са документацијом, подноси се
полицијској станици по месту пребивалишта кандидата, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у
дневном листу Политика.
Кандидат може поднети само једну пријаву.
Приликом подношења пријаве кандидат се обавезно изјашњава за која се од понуђених радних места
пријављује на стручно оспособљавање (полицајац /
саобраћајни полицајац / гранични полицајац / полицајац за рад у заједници), при чему наводи њихов
редослед.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Пријава – образац се може добити у полицијској станици или преузети са интернет адресе www.copo.edu.rs.
Уз пријаву се прилаже следећа документација:
- извод из здравственог картона (образац преузети
у полицијској станици или са интернет адресе: www.
copo.edu.rs),
- оригинал уверења о држављанству (не старије од
шест месеци),
- оригинал извода из матичне књиге рођених,
- оригинал уверења основног и вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак (не старије
од шест месеци),
- оверена фотокопија дипломе о завршеном средњем
образовању и васпитању,
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- оверена фотокопија сведочанстава за сва четири разреда средњег образовања и васпитања,
- доказ о успешно завршеним основним струковним
односно основним академским студијама на Криминалистичко-полицијском универзитету (за кандидате
који су свршени студенти Криминалистичко-полицијског универзитета),
- очитана лична карта са чипом или оверена фотокопија личне карте која није чипована,
оверена фотокопија возачке дозволе Б категорије.
Лице које похађа завршну годину средње школе прилаже потврду школе да похађа завршну годину средњег
образовања и васпитања у четворогодишњем трајању.
Лице које је започело обуку за управљање моторним
возилом Б категорије, прилаже потврду да је започело
обуку за управљање моторним возилом Б категорије.
Препорука је да документа о којима орган води службене евиденције (уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених и уверење суда) кандидат достави сам у циљу ефикаснијег спровођења поступка.
ПОСТУПАК ИЗБОРА КАНДИДАТА
Поступак избора кандидата састоји се из три дела:
општег лекарског прегледа, квалификационог испита
и специјалистичког лекарског прегледа.
Сваки појединачни део у поступку избора кандидата је
елиминациони за кандидате који не задовоље утврђене критеријуме. Процедура траје три дана, у зависности од резултата остварених првог, односно другог
дана. Кандидати који буду позвани на пријемни испит
сносе путне трошкове, трошкове боравка и трошкове
лекарског прегледа. Обавештавање кандидата о датуму и месту обављања лекарских прегледа и квалификационог испита врши се најкасније седам дана пре
њиховог почетка.
Општи лекарски преглед за утврђивање здравственог
стања кандидата обавља Завод за здравствену заштиту
радника Министарства унутрашњих послова у сарадњи
са организационом јединицом надлежном за послове
управљања људским ресурсима, у складу са утврђеним
критеријумима.
Специјалистички лекарски преглед за утврђивање
здравственог стања кандидата обавља Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих
послова.
Кандидати су обавезни да полажу квалификациони
испит који се састоји из четири дела: провере језичке
културе и правописа српског језика, провере психолошког статуса, провере базично-моторичког статуса
и интервјуа.
Сваки појединачни део квалификационог испита је
елиминациони за кандидате који не задовоље утврђене критеријуме и мерила.
Потпуна равноправност кандидата у процесу селекције
обезбеђује се на тај начин што се кандидати воде под
шифром приликом провера.
Кандидати који су испунили услове и положили квалификациони испит за упис у Центар за основну полицијску обуку, рангирају се на основу збирних резултата
остварених у свим деловима квалификационог испита
а у складу са редоследом радних места за чије стручно
оспособљавање су се пријавили.
Кандидати имају право да остваре увид у сопствене
резултате у свим фазама квалификационог испита.
Свршени студенти Криминалистичко-полицијског универзитета који су испунили предвиђене услове и који
су положили квалификациони испит, имају приоритет
у рангирању у односу на остале кандидате. Комисија
утврђује коначну ранг-листу кандидата.
На основу коначне ранг-листе, у складу са прописима одлуку о пријему кандидата доноси министар
унутрашњих послова. Након доношења одлуке о пријему кандидата, кандидат који није примљен на обуку,
писмено се обавештава пре почетка основне полицијске обуке.
Кандидат који није примљен на обуку може, преко
Центра за основну полицијску обуку, у року од осам
дана од дана пријема обавештења, поднети захтев
министру унутрашњих послова да преиспита одлуку.
Обавештавање кандидата о пријему на обуку, обавља
се најмање седам дана пре почетка обуке.

Министарство унутрашњих послова и кандидат који
је након спроведеног конкурса примљен на основну полицијску обуку, закључују уговор о утврђивању
међусобних права и обавеза. Уговор се потписује пре
почетка, а најкасније у року од десет дана од дана
почетка обуке. Потписивањем уговора кандидат добија
статус полазника основне полицијске обуке.
Кандидатима који не испуне услове предвиђене конкурсом за пријем или не положе квалификациони
испит, уз писмено обавештење, на кућну адресу, враћа
се и документација приложена уз пријаву на конкурс.
ПРАВА И ДУЖНОСТИ ПОЛАЗНИКА СТРУЧНОГ
ОСПОСОБЉАВАЊА
Полазник који успешно заврши основну полицијску
обуку добија уверење и стиче могућност заснивања
радног односа у Министарству унутрашњих послова, у
складу са законом и подзаконским актима који регулишу ову материју.
Полазник који успешно заврши основну полицијску
обуку заснива радни однос у својству приправника за
полицијског службеника, уз дужност да најмање пет
година остане на раду у Министарству унутрашњих
послова или да накнади стварне трошкове стручног
оспособљавања.
Полазницима је у току основне полицијске обуке обезбеђен смештај и исхрана, као и опрема неопходна за
реализацију наставних садржаја, сходно уговору који
полазник закључује са Министарством унутрашњих
послова.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној
фотокопији, биће одбачене.
АДРЕСА ЦЕНТРА: Центар за основну полицијску обуку,
Сремска Каменица, Железничка 22, телефон: 021/462033, www.copo.edu.rs, selekcija@copo.edu.rs.

Б Е О Г РА Д
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за пријем лица у својству војног
службеника на служби у Војсци
Србије у радни однос на неодређено
време ради попуне формацијских
места у
I Назив организационе јединице Министарства
одбране или Војске Србије у којој се врши попуна формацијских места: Управа за инфраструктуру
Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране
Републике Србије.

Формацијска места која се попуњавају:

1. Референт за изградњу
непокретности, ВСС
1 извршилац

2. Референт за инвестиционо
одржавање објеката – ВСС
1 извршилац

3. Руководилац Групе, ВСС
1 извршилац

4. Референт за израду инвестиционотехничке документације, ССС
1 извршилац
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5. Референт за израду инвестиционотехничке документације, ВСС
1 извршилац

6. Референт за израду инвестиционотехничке документације, ВСС
1 извршилац

7. Референт за израду инвестиционотехничке документације, ВСС
1 извршилац

8. Референт, ВСС
1 извршилац

9. Референт за урбанизам, ВСС
1 извршилац

10. Референт, ВСС
1 извршилац

11. Референт, ВСС
1 извршилац

12. Референт, ВСС
1 извршилац

13. Референт, ВСС
1 извршилац

14. Референт, ВСС
1 извршилац

15. Самостални рачуновођа –
оператер-благајник, ССС
1 извршилац

16. Референт, ВСС
1 извршилац

17. Самостални програмер, ССС
1 извршилац

Општи услови:
– да је кандидат пунолетни држављанин Републике
Србије,
– да је кандидат здравствено способан за рад у Министарству одбране и Војсци Србије,
– да кандидат има одговарајућу стручну спрему,
– да кандидату раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из радног односа,
– да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци,
– да је кандидат безбедносно проверен и да нема безбедносних сметњи за пријем на формацијско место на
које конкурише
Посебни услови:
За радно место под редним бројем 1: да кандидат има завршен одговарајући факултет у области геологије на основним и мастер академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним
студијама којим је стекао VII/1 стручне спреме, звање
дипломирани геолог, положен стручни испит, најмање
три године радног искуства у струци; положени модули
3, 4, 6 и 7 по ECDL стандарду.
За радно место под редним бројем 2: да кандидат има завршен одговарајући грађевински факултет
на основним и мастер академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII/1 стручне спреме, звање дипломирани грађевинсики инжињер, смер/модул: путеви,
железнице и аеродроми, положен стручни испит, најмање три године радног искуства у струци; положени
модули 3, 4, 6 и 7 по ECDL стандарду.
За радно место под редним бројем 3: да кандидат има завршен одговарајући грађевински факултет
на основним и мастер академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII/1 стручне спреме, звање дипломирани грађевински инжињер, смер/модул: конструктивни, лиценцу одговорног пројектанта из области
грађевинских конструкција у складу са Законом о планирању и изградњи, положен стручни испит, најмање
три године радног искуства у струци; познавање рада
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у програмском пакету Auto Cad; положени модули 3, 4,
6 и 7 по ECDL стандарду.
За радно место под редним бројем 4: да кандидат
има завршену средњу архитектонску школу у четворогодишњем трајању; звање архитектонски техничар;
најмање три године радног искуства у струци; познавање рада у програмском пакету Auto Cad; положени
модули 3, 4, 6 и 7 по ECDL стандарду.
За радно место под редним бројем 5: да кандидат
има завршен одговарајући грађевински факултет на
основним и мастер академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама
којим је стекао VII/1 стручне спреме, звање дипломирани грађевинсики инжињер, смер/модул: хидротехника, лиценцу одговорног пројектанта из области инсталација водовода и канализације у складу са Законом о
планирању и изградњи, положен стручни испит, најмање три године радног искуства у струци; положени
модули 3, 4, 6 и 7 по ECDL стандарду.
За радно место под редним бројем 6: да кандидат
има завршен одговарајући електротехнички факултет
на основним и мастер академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама
којим је стекао VII/1 стручне спреме, звање дипломирани инжињер електротехнике, смер/модул: телекомуникација, лиценцу одговорног пројектанта из области
инсталација телекомуникација у складу са Законом о
планирању и изградњи, положен стручни испит, најмање три године радног искуства у струци; положени
модули 3, 4, 6 и 7 по ECDL стандарду.
За радно место под редним бројем 7: да кандидат има завршен одговарајући машински факултет на
основним и мастер академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама
којим је стекао VII/1 стручне спреме, звање дипломирани машински инжињер, смер/модул: термотехника,
лиценцу одговорног пројектанта из области термотехничких инсталација у складу са Законом о планирању и
изградњи, положен стручни испит, најмање три године
радног искуства у струци; положени модули 3, 4, 6 и 7
по ECDL стандарду.
За радно место под редним бројем 8: да кандидат
има завршен одговарајући правни факултет на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим
је стекао VII/1 стручне спреме, звање дипломирани
правник, најмање три године радног искуства у струци; положени модули 3, 4, 6 и 7 по ECDL стандарду.
За радно место под редним бројем 9: да кандидат
има завршен одговарајући архитектонски факултет на
основним и мастер академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама
којим је стекао VII/1 стручне спреме, звање дипломирани инжењер архитектуре, најмање три године радног искуства у струци; положени модули 3, 4, 6 и 7 по
ECDL стандарду.
За радно место под редним бројем 10: да кандидат има завршен одговарајући електротехнички
факултет на основним и мастер академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним
студијама којим је стекао VII/1 стручне спреме, звање
дипломирани инжињер електротехнике, смер/модул:
телекомуникација, лиценцу одговорног пројектанта из
области телекомуникација у складу са Законом о планирању и изградњи, положен стручни испит, најмање
пет година радног искуства у струци; положени модули
3, 4, 6 и 7 по ECDL стандарду.
За радно место под редним бројем 11: да кандидат има завршен факултет на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова
или на основним студијама којим је стекао VII/1 стручне спреме, лиценцу одговороног пројектанта (машинске, електро или грађевинске струке) у складу са Законом о планирању и изградњи, положен стручни испит
у МУП за лиценцу А (израда главних пројеката заштите
од пожара), положен стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци; положени модули 3, 4, 6 и
7 по ECDL стандарду.
За радно место под редним бројем 12: да кандидат има завршен одговарајући машински факултет на
основним и мастер академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама
којим је стекао VII/1 стручне спреме, звање дипломирани машински инжињер, смер/модул: термотехника,
лиценцу одговорног пројектанта из области термотехничких инсталација у складу са Законом о планирању

и изградњи, лиценцу одговорног извођача радова из
области термотехничких инсталација у складу са Законом о планирању и изградњи; положен стручни испит,
најмање пет година радног искуства у струци; положени модули 3, 4, 6 и 7 по ECDL стандарду.
За радно место под редним бројем 13: да кандидат има завршен одговарајући матеметички или техничко – технолошки факутлет на основним и мастер
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП
бодова или на основним студијама којим је стекао VII/1
стручне спреме, звање дипломирани математичар, најмање пет година радног искуства у струци; положени
модули 3, 4, 6 и 7 по ECDL стандарду.
За радно место под редним бројем 14: да кандидат има завршен одговарајући архитектонски факултет
на основним и мастер академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII/1 стручне спреме, звање дипломирани инжењер архитектуре, лиценцу одговорног
пројектанта из области архитектуре у складу са Законом о планирању и изградњи, положен стручни испит,
најмање пет година радног искуства у струци; положени модули 3, 4, 6 и 7 по ECDL стандарду.
За радно место под редним бројем 15: да кандидат има завршену средњу школу у четворогодишњем
трајању са завањем економски техничар; најмање три
године радног искуства у струци на пословима материјалног и финансијског пословања; положени модули
3, 4, 6 и 7 по ECDL стандарду.
За радно место под редним бројем 16: да кандидат има завршен одговарајући факултет на основним и
мастер академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао
VII/1 стручне спреме, информатичког усмерења, најмање три година радног искуства из области информатике или електронике и рачунарске технике.
За радно место под редним бројем 17: да кандидат има завршену средњу школу у четворогодишњем
трајању смера информатике; најмање три године радног искуства из области информатике или електронике
и рачунарске технике.
Заједничко за сва радна места - изборни поступак: У изборном поступку биће примењени Критеријуми прописани Одлукoм о критеријумима за пријем
цивилних лица на служби у Војсци Србије јавним конкурсом и без јавног конкурса („Службени војни лист“,
број 13/19 и 20/20), а који обухватају:
– просек оцена са нивоа школовања предвиђеног за
формацијско место које се попуњава (40% од укупног
броја бодова);
– психолошку процену кандидата (30% од укупног
броја бодова);
– разговор са кандидатом (30% од укупног броја бодова);
– медицинско-здравствена процену;
– безбедносна проверу.
Место, дан и време спровођења активности
изборног поступка: Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су
приложени сви докази и који испуњавају све услове за
запослење на формацијским местима за која конкуришу, биће организованa психолошка процена кандидата у надлежнoj војноздравственoj установи. Наведена
процена врши се путем стандардизованих тестова. О
датуму, времену и месту обављања психолошке процене кандидати ће бити благовремено обавештени
писаним путем или путем електронске поште на имејл,
који наведу у пријави. Кандидати који не задовоље на
психолошкој процени или који се не одазову позиву да
учествују у овој фази изборног поступка, губе право на
даље учешће у изборном поступку.
За кандидате који задовоље психолошку процену биће
организован разговор. О датуму, времену и месту
обављања разговора кандидати ће бити благовремено обавештени писаним путем или путем електронске
поште на имејл, који наведу у пријави.
За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у
складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране.
Изабрани кандидати пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности за рад на формацијском месту на које су конкурисали.
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Место рада: Београд
II Рок за подношење пријаве на јавни конкурс
је 30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана
од дана када је јавни конкурс оглашен у магазину
„Одбрана“, на веб-сајту Министарства одбране, неком
од дневних гласила који излази на читавој територији
Републике Србије и у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
III Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу су пуковник Миодраг Костић, телефон: 011/2059-039 и војни службеник Душица Буквић,
телефон: 011/2059-138.
IV Адреса на коју се подноси пријава на јавни
конкурс: Поштом на адресу Министарство одбране,
Сектор за материјалне ресурсе Управа за инфраструктуру, Немањина број 15, 11000 Београд, са назнаком
„За јавни конкурс“. Лична достава пријава може се
извршити у деловодству Управе за инфраструктуру
СМР МО, Немањина број 15, Београд.
V Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: Уз пријаву у којој се наводе основни
лични подаци, адреса становања, контакт телефон,
имејл-дреса, назив радног места на које се конкурише,
кандидати прилажу:
За радна места под редним бројем 1 и 2:
– кратку биографију;
– оригинал или оверену фотокопију дипломе којом се
потврђује стручна спрема, односно стечено звање;
– уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
– извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац, не старије од шест месеци);
– уверење надлежног органа МУП да кандидат није
кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци (не старије од 6 (шест) месеци);
– уверење надлежног суда да се против кандидата не
води кривични поступак због кривичног дела за које
се гони по службеној дужности (не старије од 6 (шест)
месеци)
– уверење државног органа у којем је кандидат био
на служби да му радни однос у државном органу није
престао због повреде дужности из радног односа;
– оригинал или оверену фотокопију уверња о положеном стручном испиту;
– доказ о траженом радном искуству;
– оригинал или оверену фотокопију сертификата о
положеним модулима по ECDL стандарду везаним за
основе коришћења интернета (MS Outlook и Internet
Explorer), обраду текста (MS Word), тaбеларне калкулације (MS Excel) и презентације (MS Power Point);
– попуњену изјаву уколико се кандидат опредељује за
могућност да орган прибави податке о којима се води
службена евиденција.
За радна места под редним бројем 5, 6, 7, 10, 11, 12
и 14:
– кратку биографију;
– оригинал или оверену фотокопију дипломе којом се
потврђује стручна спрема, односно стечено звање;
– уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
– извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац, не старије од шест месеци);
– уверење надлежног органа МУП да кандидат није
кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци (не старије од 6 (шест) месеци);
– уверење надлежног суда да се против кандидата не
води кривични поступак због кривичног дела за које
се гони по службеној дужности (не старије од 6 (шест)
месеци);
– уверење државног органа у којем је кандидат био
на служби да му радни однос у државном органу није
престао због повреде дужности из радног односа;
– оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
– оригинал или оверену фотокопију лиценце за радно
место за које кандидат конкурише;
– доказ о траженом радном искуству;
– оригинал или оверену фотокопију сертификата о
положеним модулима по ECDL стандарду везаним за
основе коришћења интернета (MS Outlook и Internet
Explorer), обраду текста (MS Word), тaбеларне калкулације (MS Excel) и презентације (MS Power Point);
– попуњену изјаву уколико се кандидат опредељује за
могућност да орган прибави податке о којима се води
службена евиденција
За радно место под редним бројем 3:
– кратку биографију;
– оригинал или оверену фотокопију дипломе којом се
потврђује стручна спрема, односно стечено звање;
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– уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
– извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац, не старије од шест месеци);
– уверење надлежног органа МУП да кандидат није
кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци (не старије од 6 (шест) месеци);
– уверење надлежног суда да се против кандидата не
води кривични поступак због кривичног дела за које
се гони по службеној дужности (не старије од 6 (шест)
месеци);
– уверење државног органа у којем је кандидат био
на служби да му радни однос у државном органу није
престао због повреде дужности из радног односа;
– оригинал или оверену фотокопију уверња о положеном стручном испиту;
– оригинал или оверену фотокопију лиценце за радно
место за које кандидат конкурише;
– доказ о траженом радном искуству;
– оригинал или оверену фотокопију сертификата о
положеним модулима по ECDL стандарду везаним за
основе коришћења интернета (MS Outlook и Internet
Explorer), обраду текста (MS Word), тaбеларне калкулације (MS Excel) и презентације (MS Power Point);
– оригинал или оверену фотокопију сертификата
познавању рада у програмском пакету Auto Cad.
– попуњену изјаву уколико се кандидат опредељује за
могућност да орган прибави податке о којима се води
службена евиденција.
За радна места под редним бројем 8, 9, 13 и 15:
– кратку биографију;
– оригинал или оверену фотокопију дипломе којом се
потврђује стручна спрема, односно стечено звање;
– уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
– извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац, не старије од шест месеци);
– уверење надлежног органа МУП да кандидат није
кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци (не старије од 6 (шест) месеци);
– уверење надлежног суда да се против кандидата не
води кривични поступак због кривичног дела за које
се гони по службеној дужности (не старије од 6 (шест)
месеци)
– уверење државног органа у којем је кандидат био
на служби да му радни однос у државном органу није
престао због повреде дужности из радног односа;
– доказ о траженом радном искуству;
– оригинал или оверену фотокопију сертификата о
положеним модулима по ECDL стандарду везаним за
основе коришћења интернета (MS Outlook и Internet
Explorer), обраду текста (MS Word), тaбеларне калкулације (MS Excel) и презентације (MS Power Point);
– попуњену изјаву уколико се кандидат опредељује за
могућност да орган прибави податке о којима се води
службена евиденција.
За радна места под редним бројем 16 и 17:
– кратку биографију;
– оригинал или оверену фотокопију дипломе којом се
потврђује стручна спрема, односно стечено звање;
– уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
– извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац, не старије од шест месеци);
– уверење надлежног органа МУП да кандидат није
кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци (не старије од 6 (шест) месеци);
– уверење надлежног суда да се против кандидата не
води кривични поступак због кривичног дела за које
се гони по службеној дужности (не старије од 6 (шест)
месеци)
– уверење државног органа у којем је кандидат био
на служби да му радни однос у државном органу није
престао због повреде дужности из радног односа;
– доказ о траженом радном искуству;
– попуњену изјаву уколико се кандидат опредељује за
могућност да орган прибави податке о којима се води
службена евиденција.
За радно место под редним бројем 4:
– кратку биографију;
– оригинал или оверену фотокопију дипломе којом се
потврђује стручна спрема, односно стечено звање;
– уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
– извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац, не старије од шест месеци);
– уверење надлежног органа МУП да кандидат није
кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци (не старије од 6 (шест) месеци);
– уверење надлежног суда да се против кандидата не
води кривични поступак због кривичног дела за које
се гони по службеној дужности (не старије од 6 (шест)
месеци)

– уверење државног органа у којем је кандидат био
на служби да му радни однос у државном органу није
престао због повреде дужности из радног односа;
– доказ о траженом радном искуству;
– оригинал или оверену фотокопију сертификата о
положеним модулима по ECDL стандарду везаним за
основе коришћења интернета (MS Outlook и Internet
Explorer), обраду текста (MS Word), тaбеларне калкулације (MS Excel) и презентације (MS Power Point);
– оригинал или оверену фотокопију сертификата
познавању рада у програмском пакету Auto Cad.
– попуњену изјаву уколико се кандидат опредељује за
могућност да орган прибави податке о којима се води
службена евиденција.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији
која је оверена од стране 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.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или у фотокопији
овереној на ефинисани начин, биће одбачене решењем.
Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије
при избору за пријем у службу у својству цивилног
лица на служби у Војсци Србије додатно се вреднује
чињеница да је кандидат супружник, односно члан
породице погинулог професионалног припадника
Војске Србије, погинулог или умрлог од последица
повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије,
дете палог борца, супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго
место службовања и супружник односно члан породице професионалног војног лица.
Пробни рад је обавезан за све оне кандидате који први
пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време
траје 6 месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану
накнаду због отказа.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник PC“, бр.
18/16 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.
Уколико се кандидат определи да орган прибави
податке о којима се води службена евиденција, неопходно је да попуни изјаву коју ће преузети са сајта
Министарства одбране http://www.mod.gov.rs и потписану изјаву достави уз напред наведене доказе.
Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених; уверење из МУП-а да лице
није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање
6 месеци; уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног
дела за које се гони по службеној дужности; уверење
државног органа у којем је кандидат био на служби да
му радни однос у државном органу није престао због
повреде дужности из радног односа.
Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносе појединачне пријаве за свако формацијско
место на које конкуришу, у којима наводе уз коју од
пријава су приложили тражене доказе.
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и
Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању
на радно место, односно формацијско место у организационој јединици у којој ради, или решење да је
нераспоређено.
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ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у лица у својству цивилних
лица на служби у Војсци Србије у радни
однос на неодређено време ради попуне
формацијских места у
I Назив организационе јединице Војске Србије у
којој се попуњавају формацијска места: 204. вбр
РВиПВО.
Радна места која се попуњавају

1.1. Металостругар, ВКВ
1 извршилац

1.2. Возач аутобуса, ВКВ
1 извршилац

1.3. Возач аутобуса, КВ
1 извршилац

1.4. Хемијски лаборант, ССС
1 извршилац

1.5. Монтер централног грејања, ВКВ
1 извршилац

1.6. Помоћни радник, ПКВ
3 извршиоца

Општи услови:
– да су кандидати пунолетни држављани Републике
Србије,
– да су здравствено способни за рад у Министарству
одбране и Војсци Србије,
– да имају одговарајућу стручну спрему за радно место
за које конкуришу,
– да им раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа,
– да се против њих не води кривични поступак због
кривичног дела за које се гони по службеној дужности,
и да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест
(6) месеци,
- да су безбедносно проверени и да нема безбедносних
сметњи за пријем на радна места на која конкуришу
ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
Радно место на редном броју 1.1:
– завршена трогодишња или четворогодишња средња
техничка или машинска школа, смер металостругар,
специјалистичко или мајсторско образовање или ВКВ.
Радно место на редном броју 1.2:
– завршена трогодишња или четворогодишња средња
саобраћајна школа, специјалистичко или мајсторско
образовање или ВКВ, возачка дозвола Д категорије.
Радно место на редном броју 1.3:
– завршена трогодишња средња, возачка дозвола
Д категорије.
Радно место на редном броју 1.4:
– завршена четворогодишња средња грађевинска школа.
Радно место на редном броју 1.5:
– завршена трогодишња или четворогодишња средња
техничка или машинска школа, специјалистичко или
мајсторско образовање или ВКВ.
Радно место на редном броју 1.6:
– завршена основна школа.
II Изборни поступак: У изборном поступку биће примењени Критеријуми прописани Одлуком о утврђивању
мера за спровођење стратегије каријерног вођења и
саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије, а који обухватају:
- просек оцена са последњег нивоа школовања (40%
од укупног броја бодова),
- психолошка процена кандидата (30% од укупног
броја бодова),
- разговор са кандидатом (30% од укупног броја
бодова),
- медицинско здравствена процена и
- безбедносна провера.

Бесплатна публикација о запошљавању

Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене,
разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви докази
и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу биће упућени
на процену психолошких капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се
помоћу стандардизованих тестова. О датуму, времену
и месту обављања процене психолошких капацитета,
и разговора са кандидатом, кандидати ће бити обавештени писаним путем или путем електронске поште
на имејл-адресу наведену у пријави.
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени
или који се не одазову позиву да учествују у овој фази
изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.
За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у
складу са Правилником о безбедносним проверама
лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
Изабрани кандидати пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности за рад на формацијском месту на које су конкурисали.
III Место рада: Батајница.
IV Рок за подношење пријава на јавни конкурс:
30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана
од дана када је јавни конкурс оглашен у магазину
„Одбрана“.
V Лица задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: потпуковник Ристић Небојша, телефон
011/3106-060.
VI Адреса на коју се подноси пријава за јавни
конкурс: Поштом препоручено на адресу: Аеродром „Пуковник-пилот Миленко Павловић“, Пуковника
Миленка Павловића бб, 11273 Батајница, са назнаком
„За јавни конкурс“.
VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни
конкурс: Уз пријаву у којој се наводе основни лични
подаци, адреса становања, контакт телефон, мејл-адреса, редни број формацијског места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и
следећа документа:
1. оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема, односно стечено прописано
звање; уверење о држављанству (не старије од шест
месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није
нови образац, не старије од шест месеци); уверење
надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони
по службеној дужности (не старије од шест месеци)
уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није
кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење надлежног органа
(ако је кандидат био на служби у државном органу) да
му радни однос у државном органу није престао због
повреде дужности из радног односа.
2. за формацијска места за која је прописана КВ, ССС,
ВКВ прилажу се и оригинал или оверене фотокопије
сведочанства за завршен сваки разред средње школе.

ни рад за радни однос заснован на неодређено време
траје 6 месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану
накнаду због отказа.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС“ бр.
18/2016 и 95/18 – 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.
Потребно је да кандидат попуни изјаву 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. Наведену изјаву је могуће
преузети на веб-сајту Министарства одбране (www.
mod.gov.rs) и Војске Србије (www.vojska.mod.gov.rs).
Потписану изјаву је неопходно доставити уз напред
наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених; уверење из МУП-а да лице
није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање
6 месци; уверење државног органа у којем је кандидат
био на служби да му радни однос у државном органу
није престао због повреде дужности из радног односа.
Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносне појединачне пријаве за свако формацијско
место на које конкуришу у којима наводе уз коју од
пријава су приложили тражене доказе.
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и
Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне
књиге рођених подноси решење о распоређивању на
радно место односно на формацијско место у органу у
којем ради или решење да је нераспоређен.

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за пријем лица из грађанства у
својству цивилних лица на служби у
Војсци Србије
у радни однос на неодређено време
I Назив установе Војске Србије у којој се
попуњавају формацијска места: Гарда.
Радна местa којa се попуњавajу:

1. Шумар – ловочувар, ССС
1 извршилац

3. за радна места на редном броју 1.2. и 1.3. прилаже
се и копија возачке дозволе.

2. Шумар – чувар шуме, ССС

Сви докази се прилажу или у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или од стране
јавног бележника.

3. Помоћни радник, ПКВ

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази у оригиналу или
овереној фотокопији (у општини, суду или код јавног
бележника), биће одбачене решењем.
Сагласно одредби члана 125 Закона о Војсци Србије,
при избору за пријем се додатно вреднује чињеница да
је кандидат супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених
у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог борца,
супружник професионалног припадника Војске Србије
премештеног из једног у друго место службовања и
супружник односно члан породице професионалног
војног лица.
Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први
пут заснивају радни однос у државном органу. Проб-

1 извршилац
1 извршилац

4. Помоћни радник, ПКВ
1 извршилац

Општи услови:
– да су кандидати пунолетни држављани Републике
Србије,
– да су здравствено и психофизички способни за рад у
Министарству одбране и Војсци Србије,
– да имају одговарајућу стручну спрему за радно место
за које конкуришу,
– да им раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа,
– да се против њих не води кривични поступак због
кривичног дела за које се гони по службеној дужности, и да нису осуђивани на казну затвора од најмање
6 месеци,
– да су безбедносно проверени и да нема безбедносних
сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.
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Администрација и управа
Посебни услови:
Радно место на редном броју 1:
– 4. степен стручне спреме, образовни профил шумарски техничар.
Радно место на редном броју 2:
– 4. степен стручне спреме, образовни профил шумарски техничар.
Радно место на редном броју 3:
– завршен 1. и 2. разред средње школе.
Радно место на редном броју 4:
– завршен 1. и 2. разред средње школе.
II Изборни поступак:
У изборном поступку биће примењени Критеријуми
прописани Одлуком о критеријумима за пријем цивилних лица на службу у Војсци Србије jaвним конкурсом и
без јавног конкурса („Службени војни лист“, број 13/19
и 20/20), а који обухватају:
– за сва радна места биће спроведене следеће активности: просек оцена са нивоа школовања предвиђеног за формацијско место које се попуњава (40% од
укупног броја бодова), психолошка процена кандидата
(30% од укупног броја бодова), разговор са кандидатом (30% од укупног броја бодова), медицинско-здравствена процена и безбедносна провера.
Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви
докази и који испуњавају све услове за запослење на
радним местима за која конкуришу биће упућени на
психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем
стандардизованих тестова. О датуму, времену и месту
обављања процене психолошких капацитета, кандидати ће бити обавештени писаним путем на адресе наведене у пријави.
Кандидати који не задовоље психолошку процену губе
право на даље учешће у изборном поступку.
Са кандидатима који задовоље процену психолошких
капацитета биће обављен разговор. О датуму, времену
и месту обављања разговора, кандидати ће бити обавештени писаним путем на адресе наведене у пријави.
Такође, за кандидате који испуњавају услове конкурса,
уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна
агенција.
Кандидати који се не одазову позиву у било
којој фази изборног поступка губе право на
даље ућешће у изборном поступку.
Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о здравственој
способности за рад на радним местима на која су конкурисали.
Место рада:
– с. Добановци, Београд: за радна места под редним
бројем: 1 и 2;
– Београд: за радна места под редним бројем: 3 и 4.
III Рок за подношење пријаве на јавни конкурс:
30 (тридесет) дана и почиње да тече од наредног дана
када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана“
и на веб-сајту Министарства одбране, односно Војске
Србије.
IV Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Вера Рајковић, телефон 011/2064-374.
V Адреса на коју се подноси пријава за јавни
конкурс: Поштом на адресу ВП 4795 Београд, Јована
Мариновића бб, 11000 Београд, са назнаком „За јавни
конкурс“. Лична достава пријава може се извршити у
деловодству ВП 4795 Београд, Београд.

– оригинал или оверена копија сведочанства за сваки
разред захтеване школе;
– уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
– извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - не старије од шест месеци);
– уверење надлежног суда да се против кандидата не
води кривични поступак због кривичног дела за које
се гони по службеној дужности (не старије од шест
месеци);
– уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није
кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци;
– уверење државног органа у којем је кандидат био
на служби да му радни однос у државном органу није
престао због повреде дужности из радног односа.
Сви докази се прилажу у оргиналу или у фотокопији
која је оверена у општини, суду или од стране јавног
бележника.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене решењем.
Сагласно одредби члана 125 Закона о Војсци Србије,
при избору за пријем у службу у својству цивилног
лица на служби у Војсци Србије додатно се вреднује
чињеница да је кандидат супружник, односно члан
породице погинулог професионалног припадника
Војске Србије, погинулог или умрлог од последица
повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије,
дете палог борца, супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго
место службовања и супружник односно члан породице професионалног војног лица. Након реализације
свих активности у селекцији, а пре формирања листе
за избор, кандидати који испуњавају услове члана 125
Закона о Војсци Србије укупно остварен број бодова
увећава се за 5%.
Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први
пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време
траје 6 месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану
накнаду без отказа.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС“, бр.
18/2016 и 95/18 – 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.
Потребно је да кандидат попуни изјаву 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. Наведену изјаву је могуће
преузети на сајту Министарства одбране или Војске
Србије. Потписану изјаву је неопходно доставити уз
молбу уз напред наведене доказе како би орган могао
даље да поступа.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод
из матичне књиге рођених; уверење из суда и МУП-а
да се против лица не води кривични поступак, односно
да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од
најмање 6 месеци; уверење државног органа у којем је
кандидат био на служби да му радни однос у државном
органу није престао због повреде дужности из радног
односа.

VI Докази који се прилажу уз пријаву на јавни
конкурс:

Кандидати који конкуришу на више формацијских места, подносе појединачне пријаве за свако формацијско
место на које конкуришу, у којима наводе уз коју од
пријава су приложили тражене доказе.

Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци,
адреса становања, контак телефон, мејл-адреса, назив
и редни број радног места на које се конкурише. Кандидати поред кратке биографије прилажу и следеће:
– оригинал или оверена копија дипломе којом се
потврђује стручна спрема, односно стечено прописано
звање или занимање;

Лице које је већ запослено у Министарству одбране
или Војсци Србије, ако се пријављује на јавни конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне
књиге рођених, подноси решење о распоређивању на
радно место, односно формацијско место у организационој јединици у којој ради, или решење да је нераспоређено.

22

| Број 927 | 31.03.2021.

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за пријем у лица у својству цивилних
лица на служби у Војсци Србије у
радни однос на неодређено време
I Назив организационе јединице Војске Србије у
којој се попуњавају формацијска места: Ваздухопловни завод „Мома Станојловић“ Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране.
Радна места која се попуњавају:

1.1. Металостругар, ВКВ

место службовања Батајница
1 извршилац

1.2. Електромеханичар, ВКВ
место службовања Батајница
1 извршилац

1.3. Авио-тапетар, ССС

место службовања Батајница
1 извршилац

1.4. Металофарбар, ВКВ

место службовања Батајница
2 извршиоца
Општи услови:
– да су кандидати пунолетни држављани Републике
Србије,
– да су здравствено способни за рад у Министарству
одбране и Војсци Србије,
– да имају одговарајућу стручну спрему за радно место
за које конкуришу,
– да им раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа,
– да се против њих не води кривични поступак због
кривичног дела за које се гони по службеној дужности,
и да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест
(6) месеци,
- да су безбедносно проверени и да нема безбедносних
сметњи за пријем на радна места на која конкуришу
ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
Радно место на редном броју 1.1:
– завршена трогодишња или четворогодишња средња
техничка или машинска школа, смер металостругар,
специјалистичко или мајсторско образовање или ВКВ.
Радно место на редном броју 1.2:
– завршена трогодишња или четворогодишња средња
техничка или машинска школа, смер авиотехничар за
електронску опрему ваздухоплова, специјалистичко
или мајсторско образовање или ВКВ.
Радно место на редном броју 1.3:
– завршена четворогодишња средња техничка или
машинска школа, смер тапетар-декоратер.
Радно место на редном броју 1.4:
– завршена трогодишња или четворогодишња средња
техничка или машинска школа, смер металофарбар,
специјалистичко или мајсторско образовање или ВКВ.
II Изборни поступак: У изборном поступку биће примењени Критеријуми прописани Одлуком о утврђивању
мера за спровођење стратегије каријерног вођења и
саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије, а који обухватају:
- просек оцена са последњег нивоа школовања (40%
од укупног броја бодова),
- психолошка процена кандидата (30% од укупног
броја бодова),
- разговор са кандидатом (30% од укупног броја бодова),
- медицинско здравствена процена и
- безбедносна провера.
Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене,
разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви докази
и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу биће упућени
на процену психолошких капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се
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помоћу стандардизованих тестова. О датуму, времену
и месту обављања процене психолошких капацитета,
и разговора са кандидатом, кандидати ће бити обавештени писаним путем или путем електронске поште
на имејл-адресу наведену у пријави.
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени
или који се не одазову позиву да учествују у овој фази
изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.
За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у
складу са Правилником о безбедносним проверама
лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
Изабрани кандидати пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности за рад на формацијском месту на које су конкурисали.
III Место рада: Батајница.
IV Рок за подношење пријава на јавни конкурс:
30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана од
дана када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана“.
V Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Војни службеник Стајић Марко, телефон 011/3716-067.
VI Адреса на коју се подноси пријава за јавни
конкурс: Поштом препоручено на адресу: Ваздухопловног завода „Мома Станојловић“, Пуковника Миленка
Павловића 160, 11273 Батајница, са назнаком „За јавни
конкурс“.
VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни
конкурс: Уз пријаву у којој се наводе основни лични
подаци, адреса становања, контакт телефон, мејл-адреса, редни број формацијског места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и
следећа документа:
1. оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема, односно стечено прописано
звање; уверење о држављанству (не старије од шест
месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није
нови образац, не старије од шест месеци); уверење
надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по
службеној дужности (не старије од шест месеци) уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање
шест (6) месеци; уверење надлежног органа (ако је
кандидат био на служби у државном органу) да му радни однос у државном органу није престао због повреде
дужности из радног односа.
2. за формацијска места за која је прописана КВ, ССС,
ВКВ прилажу се и оригинал или оверене фотокопије
сведочанства за завршен сваки разред средње школе.
Сви докази се прилажу или у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или од стране
јавног бележника.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази у оригиналу или
овереној фотокопији (у општини, суду или код јавног
бележника), биће одбачене решењем.
Сагласно одредби члана 125 Закона о Војсци Србије,
при избору за пријем се додатно вреднује чињеница да
је кандидат супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених
у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог борца,
супружник професионалног припадника Војске Србије
премештеног из једног у друго место службовања и
супружник односно члан породице професионалног
војног лица.
Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први
пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време
траје 6 месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану
накнаду због отказа.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.

Бесплатна публикација о запошљавању

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС“ бр.
18/2016 и 95/18 – 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.
Потребно је да кандидат попуни изјаву 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. Наведену изјаву је могуће
преузети на веб-сајту Министарства одбране (www.
mod.gov.rs) и Војске Србије (www.vojska.mod.gov.rs).
Потписану изјаву је неопходно доставити уз напред
наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених; уверење из МУП-а да лице
није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање
шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је
кандидат био на служби да му радни однос у државном
органу није престао због повреде дужности из радног
односа.
Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносне појединачне пријаве за свако формацијско
место на које конкуришу у којима наводе уз коју од
пријава су приложили тражене доказе.
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и
Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне
књиге рођених подноси решење о распоређивању на
радно место односно на формацијско место у органу у
којем ради или решење да је нераспоређен.

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
Расписује

1.11. Чувар, КВ
2 извршиоца

1.12. Руковалац компресорске
станице, КВ
1 извршилац

1.13. Радник за спремање
просторија, НКВ
1 извршилац

1.14. Руковалац водоцрпних
постројења, ССС
1 извршилац

1.15. Водећи технолог, ОАС 240
1 извршилац

1.16. Водећи технолог, ОАС 240
1 извршилац

1.17. Референт, ОАС 180
1 извршилац

1.18. Начелник Групе за материјале,
ОАС 240
1 извршилац

1.19. Возач аутобуса, КВ
2 извршиоца

1.20. Технолог, ОАС 240
1 извршилац

1.21. Технолог, ОАС 180
2 извршиоца

1.22. Референт за планирање рада,
ОАС 180
1 извршилац

ЈАВНИ КОНКУРС
за пријем у лица у својству цивилних
лица на служби у Војсци Србије у
радни однос на неодређено време

1.23. Електромеханичар за
аутоматику и електронику, ССС

I Назив организационе јединице Војске Србије у
којој се попуњавају формацијска меса: Ваздухопловни завод „Мома Станојловић“ Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране.

1 извршилац

Радна места која се попуњавају:

1.1. Референт за набавкe, ОАС 180
1 извршилац

1.2. Вулканизер, ССС
1 извршилац

1.3. Противпожарац, ССС
1 извршилац

1.4. Техничар, ССС
2 извршиоца

1.5. Лимар, КВ
1 извршилац

1.6. Техничар, ССС
1 извршилац

1.7. Механичар за возила точкаше,
КВ
3 извршиоца

1.8. Механичар за возила точкаше,
ССС
1 извршилац

1.9. Металофарбар – пескирац, КВ
1 извршилац

1.10. Чувар, ССС
2 извршиоца

1 извршилац

1.24. Техничар, ССС
1.25. Референт за планирање
материјала, ОАС 180
1 извршилац

1.26. Противпожарац, КВ
1 извршилац

Општи услови:
– да су кандидати пунолетни држављани Републике
Србије,
– да су здравствено способни за рад у Министарству
одбране и Војсци Србије,
– да имају одговарајућу стручну спрему за радно место
за које конкуришу,
– да им раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа,
– да се против њих не води кривични поступак због
кривичног дела за које се гони по службеној дужности,
и да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест
(6) месеци,
- да су безбедносно проверени и да нема безбедносних
сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
Радно место на редном броју 1.1:
- завршена виша школа из области економских наука.
Радно место на редном броју 1.2:
- завршена четворогодишња средња машинска школа,
смер вулканизер.
Радно место на редном броју 1.3:
- завршенa средња школа у трајању од 4 године и
положен стручни испит на пословима заштите од
пожара.
Радно место на редном броју 1.4:
- завршенa средња школа у трајању од 4 године, смер
авио-техничар за ваздухоплове и моторе.
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Радно место на редном броју 1.5:
- завршена трогодишња средња техничка или машинска школа, смер лимар.
Радно место на редном броју 1.6:
- завршена средња машинска школа, смер машински
техничар.
Радно место на редном броју 1.7:
- завршенa средња школа у трајању од 3 године, смер
аутомеханичар.
Радно место на редном броју 1.8:
- завршена четворогодишња средња техничка или
машинска школа, смер ауто-механичар,
Радно место на редном броју 1.9:
- завршена трогодишња средња техничка или машинска школа, смер металофарбар.
Радно место на редном броју 1.10:
- завршена четворогодишња средња школа, одслужен
војни рок под оружјем.
Радно место на редном броју 1.11:
- средња школа у трајању 3 године, одслужен војни
рок под оружјем.
Радно место на редном броју 1.12:
- средња школа у трајању 3 године, смер ауто-механичар.
Радно место на редном броју 1.13:
- завршена основна школа.
Радно место на редном броју 1.14:
- завршена четворогодишња средња школа, смер
инсталатер водоводних цеви.
Радно место на редном броју 1.15:
- основне академске студије у трајању од 4 године из
машинског инжењерства, област ваздухопловство.
Радно место на редном броју 1.16:
- основне академске студије у трајању од 4 године из
електротехничког и рачунарског инжењерства, област
електроника.
Радно место на редном броју 1.17:
- основне струковне студије у трајању од 3 године из
машинског инжињерства или виша машинска школа.
Радно место на редном броју 1.18:
- основне академске студије у трајању од 4 године из
технолошког инжењерства област хемијско инжењерство.
Радно место на редном броју 1.19:
- завршена трогодишња средња школа за занимања
саобраћајне струке и
- возачка дозвола Д категорије.
Радно место на редном броју 1.20:
- основне академске студије у трајању од 4 године из
електротехничког и рачунарског инжењерства, област
електроника.
Радно место на редном броју 1.21:
- основне струковне студије у трајању од 3 године из
машинског инжињерства или виша машинска школа.
Радно место на редном броју 1.22:
- основне струковне студије у трајању од 3 године из
машинског инжињерства или виша машинска школа.
Радно место на редном броју 1.23:
- завршена четворогодишња средња школа, смер електротехничар рачунара.
Радно место на редном броју 1.24:
- завршена четворогодишња средња електротехничка
школа, смер електротехничар енергетике.
Радно место на редном броју 1.25:
- основне струковне студије у трајању од 3 године из
електротехничког инжињерства, област енергетика.
Радно место на редном броју 1.26:
- завршенa средња школа у трајању од 3 године и
положен стручни испит на пословима заштите од
пожара.
II Изборни поступак: У изборном поступку биће примењени Критеријуми прописани Одлуком о утврђивању
мера за спровођење стратегије каријерног вођења и
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саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије, а који обухватају:
- просек оцена са последњег нивоа школовања (40%
од укупног броја бодова),
- психолошка процена кандидата (30% од укупног
броја бодова),
- разговор са кандидатом (30% од укупног броја бодова),
- медицинско здравствена процена и
- безбедносна провера.
Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене,
разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви докази
и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу биће упућени
на процену психолошких капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се
помоћу стандардизованих тестова. О датуму, времену
и месту обављања процене психолошких капацитета,
и разговора са кандидатом, кандидати ће бити обавештени писаним путем или путем електронске поште
на имејл-адресу наведену у пријави.
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени
или који се не одазову позиву да учествују у овој фази
изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.
За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у
складу са Правилником о безбедносним проверама
лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
Изабрани кандидати пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности за рад на формацијском месту на које су конкурисали.
III Место рада: Батајница.
IV Рок за подношење пријава на јавни конкурс:
30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана од
дана када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана“.
V Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: војни службеник Стајић Марко, телефон 011/3716-067.
VI Адреса на коју се подноси пријава за јавни
конкурс: Поштом препоручено на адресу: Ваздухопловног завода „Мома Станојловић“, Пуковника Миленка
Павловића 160, 11273 Батајница, са назнаком „За јавни конкурс“.
VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни
конкурс: Уз пријаву у којој се наводе основни лични
подаци, адреса становања, контакт телефон, мејл-адреса, редни број формацијског места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и
следећа документа:
1. оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема, односно стечено прописано
звање; уверење о држављанству (не старије од шест
месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није
нови образац – не старије од шест месеци); уверење
надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по
службеној дужности (не старије од шест месеци) уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање
шест (6) месеци; уверење надлежног органа (ако је
кандидат био на служби у државном органу) да му радни однос у државном органу није престао због повреде
дужности из радног односа.

нису приложени сви потребни докази у оригиналу или
овереној фотокопији (у општини, суду или код јавног
бележника), биће одбачене решењем.
Сагласно одредби члана 125 Закона о Војсци Србије,
при избору за пријем се додатно вреднује чињеница да
је кандидат супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених
у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог борца,
супружник професионалног припадника Војске Србије
премештеног из једног у друго место службовања и
супружник односно члан породице професионалног
војног лица.
Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први
пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време
траје 6 месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану
накнаду због отказа.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС“ бр.
18/2016 и 95/18 – 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.
Потребно је да кандидат попуни изјаву 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. Наведену изјаву је могуће
преузети на веб-сајту Министарства одбране (www.
mod.gov.rs) и Војске Србије (www.vojska.mod.gov.rs).
Потписану изјаву је неопходно доставити уз напред
наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених; уверење из МУП-а да лице
није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање
шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је
кандидат био на служби да му радни однос у државном
органу није престао због повреде дужности из радног
односа.
Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносне појединачне пријаве за свако формацијско
место на које конкуришу у којима наводе уз коју од
пријава су приложили тражене доказе.
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и
Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне
књиге рођених подноси решење о распоређивању на
радно место односно на формацијско место у органу у
којем ради или решење да је нераспоређен.

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за пријем у лица у својству цивилних
лица на служби у Војсци Србије у
радни однос на неодређено време

2. за формацијска места за која је прописана КВ, ССС,
ВКВ прилажу се и оригинал или оверене фотокопије
сведочанства за завршен сваки разред средње школе.

I Назив организационе јединице Војске Србије у
којој се попуњавају формацијска места: 126. бр
ВОЈИН РВиПВО.

3. за радна места на редном броју 10 и 11 прилаже се
и потврда надлежног Центра за локалну самоуправу
Регионалног центра Министарства одбране о одслуженом војном року са оружјем.

Радна места која се попуњавају:

4. за радно место на редном броју 19 прилаже се и
копија возачке дозволе.
Сви докази се прилажу или у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или од стране
јавног бележника.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које

1. Радник за спремање просторија,
ПКВ
1 извршилац

Општи услови:
– да су кандидати пунолетни држављани Републике
Србије,
– да су здравствено способни за рад у Министарству
одбране и Војсци Србије,
– да имају одговарајућу стручну спрему за радно место
за које конкуришу,
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Администрација и управа
– да им раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа,
– да се против њих не води кривични поступак због
кривичног дела за које се гони по службеној дужности,
и да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест
(6) месеци,
- да су безбедносно проверени и да нема безбедносних
сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
Радно место на редном броју 1:
– завршена основна школа.
II Изборни поступак: У изборном поступку биће примењени Критеријуми прописани Одлуком о утврђивању
мера за спровођење стратегије каријерног вођења и
саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије, а који обухватају:
- просек оцена са последњег нивоа школовања (40%
од укупног броја бодова),
- психолошка процена кандидата (30% од укупног
броја бодова),
- разговор са кандидатом (30% од укупног броја бодова),
- медицинско здравствена процена и
- безбедносна провера.
Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене,
разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви докази
и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу биће упућени
на процену психолошких капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се
помоћу стандардизованих тестова. О датуму, времену
и месту обављања процене психолошких капацитета,
и разговора са кандидатом, кандидати ће бити обавештени писаним путем или путем електронске поште
на имејл-адресу наведену у пријави.
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени
или који се не одазову позиву да учествују у овој фази
изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.
За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у
складу са Правилником о безбедносним проверама
лица које обавља Војнобезбедносна агенција.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази у оригиналу или
овереној фотокопији (у општини, суду или код јавног
бележника), биће одбачене решењем.
Сагласно одредби члана 125 Закона о Војсци Србије,
при избору за пријем се додатно вреднује чињеница да
је кандидат супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених
у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог борца,
супружник професионалног припадника Војске Србије
премештеног из једног у друго место службовања и
супружник односно члан породице професионалног
војног лица.
Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први
пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време
траје 6 месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану
накнаду због отказа.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС“ бр.
18/2016 и 95/18 – 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.
Потребно је да кандидат попуни изјаву 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. Наведену изјаву је могуће
преузети на веб-сајту Министарства одбране (www.
mod.gov.rs) и Војске Србије (www.vojska.mod.gov.rs).
Потписану изјаву је неопходно доставити уз напред
наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

III Место рада: Београд.

Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених; уверење из МУП-а да лице
није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање
6 месци; уверење државног органа у којем је кандидат
био на служби да му радни однос у државном органу
није престао због повреде дужности из радног односа.

IV Рок за подношење пријава на јавни конкурс:
30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана од
дана када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана“.

Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносне појединачне пријаве за свако формацијско
место на које конкуришу у којима наводе уз коју од
пријава су приложили тражене доказе.

V Лица задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: потпуковник Бокић Бојан, телефон
011/3053-106.

Лице које је већ запослено у Министарству одбране и
Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне
књиге рођених подноси решење о распоређивању на
радно место односно на формацијско место у органу у
којем ради или решење да је нераспоређен.

Изабрани кандидати пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности за рад на формацијском месту на које су конкурисали.

VI Адреса на коју се подноси пријава за јавни
конкурс: Поштом препоручено на адресу: Команда
126. бригаде ВОЈИН, Рашка 2, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс“.
VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни
конкурс: Уз пријаву у којој се наводе основни лични
подаци, адреса становања, контакт телефон, мејл-адреса, редни број формацијског места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и
следећа документа:
1. оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема, односно стечено прописано
звање; уверење о држављанству (не старије од шест
месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није
нови образац, не старије од шест месеци); уверење
надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по
службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање
шест (6) месеци; уверење надлежног органа (ако је
кандидат био на служби у државном органу) да му радни однос у државном органу није престао због повреде
дужности из радног односа.
Сви докази се прилажу или у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или од стране
јавног бележника.

Бесплатна публикација о запошљавању

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08,
104/09, 99/14, 97/14, 94/17 и 95/18), члана 9 став 1
Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање
радних места у државним органима („Службени гласник РС”, број 2/19) и Закључака Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно
ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:
112-11105/2020 од 25. децембра 2020. године и 51
број: 112-722/2021 од 27. јануара 2021. године, Министарство финансија оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА
I Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство финансија, Београд, Кнеза Милоша 20.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за оперативне
послове администрације система
електронских фактура, у звању
млађи саветник

у Групи за управљање системом
електронских фактура – Сектор за
дигитализацију у области финансија
1 извршилац
Опис послова: Учествује у обављању послова управљања софтверским системом електронских фактура;
пружа подршку за одржавање, надоградњу и проширење компонената система електронских фактура;
обавља послове администрације Регистра информационих посредника; учествује у обављању послова давања и одузимања сагласности за обављање
делатности пружања услуге издавања, евидентирања,
обраде, примања, достављања и чувања електронских
фактура информационим посредницима; учествује у
припреми документације ради давања мишљења из
области система електронских фактура; припрема
анализе и извештаје из области система електронских
фактура; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
техничко-технолошких или природно-математичких
наука на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или на
специјалистичким студијама на факултету; најмање
једна година 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.

2. Радно место за спровођењe
пројеката финансираних из
средстава ЕУ и развојне помоћи, у
звању саветник
у Одсеку за спровођење пројеката
финансираних из средстава ЕУ
и развојне помоћи – Сектор за
међународну сарадњу и европске
интеграције
1 извршилац

Опис послова: Ажурира и припрема план јавних набавки и релевантну пројектно-техничку документацију у
складу са процедурама; учествује у раду Одбора за
евалуацију тендерских понуда и по потреби учествује
у припреми документације за спровођење тендера
и закључење уговора; прати спровођење уговора и
помаже у контроли активности уговарача, припрема
извештаје о припреми пројектно-техничке документације и спровођењу пројеката у складу са процедурама; учествује у активностима у вези планирања и
обезбеђивања средстава за национално суфинансирање пројеката; учествује у ревизорским посетама и
помаже у спровођењу препорука екстерних оцењивача
и ревизора; спроводи принципе и правила неопходна
за успостављање, функционисање и одрживост децентрализованог односно индиректног управљања фондовима ЕУ; учествује у вођењу интерне базе података
о планираним и коришћеним програмима помоћи из
надлежности Министарства; обавља друге послове из
ове области који се односе на билатералне донаторске
пројекте из надлежности Министарства; обавља друге
послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких, 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 на специјалистичким
студијама на факултету; положен државни стручни
испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као
и потребне компетенције за обављање послова радног
места.
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3. Радно место за правне и стручноаналитичке послове, у звању
саветник
у Одељењу за правне послове –
Секретаријат Министарства
1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми обједињених мишљења Министарства на акта која други органи државне
управе упућују Влади ради разматрања и одлучивања
и непосредно сарађује са организационим јединицама
у циљу усаглашавања ставова изнетих у мишљењима;
учествује у припреми директива, упутстава и процедура ради јединствене примене прописа; учествује у припреми одговора на посланичка питања и обавештења
по захтевима народних посланика; припрема одговоре
на представке физичких лица, као и на захтеве правних лица упућене Министарству; припрема и израђује
извештаје, анализе и информације из делокруга послова које обавља; обавља и друге послове по налогу
начелника Одељења.
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 на специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање 3 године
радног искуства у струци; као и потребне компетенције за обављање послова радног места.
III Место рада за сва извршилачка радна места:
Београд.
IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза
у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у
којој се спроводи интервју са комисијом.
У изборном поступку проверавају се:
1.Опште функционалне компетенције, и то:
– организација и рад државних органа Републике
Србије – провераваће се писмено (путем теста);
– дигитална писменост – провераваће се решавањем
задатака (практичним радом на рачунару);
– пословна комуникација – провераваће се писмено
(путем симулације).
Напомена: У погледу провере опште функционалне
компетенције „дигитална писменост”, ако поседујете
важећи сертификат, потврду или други одговарајући
доказ о познавању рада на рачунару, на траженом
нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени
тестирања компетенције – дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и
тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте
приложили уместо тестовне провере.
Информације o материјалимa за припрему кандидата
за проверу општих функционалних компетенција могу
се наћи на сајту Службе за управљање кадровима,
www.suk.gov.rs.
2. Посебне функционалне компетенције: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су
испунили мерила за проверу општих функционалних
компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
За радно место под редним бројем 1:
– Посебна функционална компетенција за област рада
информатички послови (office пакет и интернет технологије; информациона безбедност) – провераваће се
усмено (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) – провераваће се усмено (путем симулације);
– Посебна функционална компетенција за одређено
радно место – познавање прописа из делокруга радног
места (Закон о информационој безбедности, Уредба о
електронском канцеларијском пословању) – провераваће се усмено (путем симулације).
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За радно место под редним бројем 2:
– Посебна функционална компетенција за област рада
послови управљања програмима и пројектима финансираним из фондова EУ (процес управљања пројектним
циклусом у контексту ЕУ програма; релевантни правни
и стратешки оквир ЕУ (који се односи на Инструмент за
претприступну помоћ као и Кохезиону политику ЕУ)) –
провераваће се усмено (путем симулације).
– Посебна функционална компетенција за одређено
радно место – познавање прописа из делокруга радног
места (Уредба o управљању програмима претприступне помоћи Eвропске уније у оквиру компоненте II
Инструмента претприступне помоћи (ИПА) за период
2014-2020 године; Закон о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европскe комисијe о
правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији) – провераваће се усмено
(путем симулације).
– Посебна функционална компетенција за одређено
радно место – страни језик (енглески језик ниво Б2)
– провераваће се усмено (путем разговора са кандидатом).
За радно место под редним бројем 3:
– Посебна функционална компетенција за област рада
нормативни послови (примена номотехничких и правно-техничких правила за израду правних аката (усаглашеност прописа и општих аката у правном систему);
припрема и израда стручних мишљења и образложења
различитих правних аката (нацрта прописа, међународних уговора итд.)) – провераваће се усмено (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) – провераваће се усмено (путем симулације);
– Посебна функционална компетенција за одређено
радно место – познавање прописа из делокруга радног места (Закон о државној управи, Закон о министарствима) – провераваће се усмено (путем симулације).

носе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству
у струци (потврда, решење и други акти из којих се
види на којим пословима, у ком периоду и са којом
стручном спремом је стечено радно искуство). Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне
књиге рођених подноси решење о распоређивању или
премештају на радно место у органу у коме ради или
решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији
која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни
бележници, приложени докази могу бити оверени у
основним судовима, судским јединицама, пријемним
канцеларијама основних судова, односно општинским
управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре
1. марта 2017. године у основним судовима, односно
општинскоj управи.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима, односно уверење о положеном правосудном
испиту.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број: 18/16) је, између осталог, прописано да
су органи у обавези да по службеној дужности, када
је то неопходно за одлучивање, у складу са законским
роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и
прибављају личне податке о чињеницама садржаним у
службеним евиденцијама, осим ако странка изричито
изјави да ће податке прибавити сама. Потребно је да
учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве,
заокружи на који начин жели да се прибаве његови
подаци из службених евиденција.

Информације о материјалима за припрему кандидата
за проверу посебних функционалних компетенција
могу се наћи на сајту Министарства финансија: www.
mfin.gov.rs.

VIII Рок за подношење доказа: Кандидати који су
успешно прошли претходне фазе изборног поступка,
пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се
да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у
конкурсном поступку.

3. Понашајне компетенције: Понашајне компетенције
(управљање информацијама; управљање задацима и
остваривање резултата; оријентација ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа и савесност, посвећеност и интегритет) – провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа
базираног на компетенцијама.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се
прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да
су искључени из даљег изборног поступка. Докази се
достављају на адресу Министарства финансија, Београд, Кнеза Милоша 20.

4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата:
Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа – провераваће се
путем интервјуа са комисијом (усмено).

IX Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са учесницима
конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене,
разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни
поступак ће се спровести, почев од 22. априла 2021.
године, о чему ће кандидати бити обавештени на
бројеве телефона или електронске адресе које су навели у својим пријавама.

V Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана
од дана објављивања у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање – листу „Послови”.
VI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства финансија или у штампаној верзији у писарници
Министарства финансија, Кнеза Милоша 20.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује
у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се
у образац пријаве након што комисија састави списак
кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној
шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.
VII Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка пре
интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству;
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија
дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал
или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима
(кандидати са положеним правосудним испитом уместо
доказа о положеном државном стручном испиту, под-

Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати „Србија”, Нови Београд,
Булевар Михајла Пупина број 2 (источно крило). Провера посебних функционалних компетенција и интервју
са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама
Министарства финансија, Кнеза Милоша бр. 20 у Београду. Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму,
месту и времену спровођења наредне фазе изборног
поступка на контакте (бројеве телефона или електорнске адресе), које наведу у својим пријавама.
X Општи услови за запослење: држављанство
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан;
да учеснику конкурса раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности
из радног односа и да није осуђиван на казну затвора
од најмање шест месеци.
XI Трајање радног односа: За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време.
XII Лица која су задужена за давање обавештења: Зора Амановић и Деса Недовић, тел.
011/3642-665.
XIII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се
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Администрација и управа
поштом или предају непосредно на писарници Министарства финансија, Кнеза Милоша 20, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког
радног места”.
НАПОМЕНE: Чланом 9 Закона о државним службеницима прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на
основу провере компетенција. Кандидати који први
пут заснивају радни однос у државном органу подлежу
пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног
државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Кандидати са положеним државним стручним испитом
немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.
Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају
радни однос у државном органу. Пробни рад за радни
однос на неодређено време траје шест месеци.
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 решењем конкурсне комисије.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је
именовао министар финансија.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и
огласној табли Министарства финансија, на интерент
презентацији Службе за управљање кадровима, на
порталу е-Управе, на интернет презентацији, огласној
табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у
овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе
женског пола.

РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08,
104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9 став 1
Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање
радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19) и Закључка Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно
ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:
112-1695/2021 од 26. фебруара 2021. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места:
Републички секретаријат за јавне политике, Београд,
Влајковићева 10.
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за планирање и
координацију јавних политика,
звање самостални саветник

Одсек за подршку управљању јавним
политикама и координацију праћења
спровођења приоритета Владе, Сектор
за подршку планирању, координацију и
праћење спровођења јавних политика
1 извршилац
Опис послова: Израђује анализе и учествује у припреми иницијатива за израду стратешких докумената
којима се утврђују јавне политике; израђује нацрте
мишљења на документе јавних политика у поступку
њиховог доношења и нацрте претходних мишљења о
потреби израде анализе ефеката; ажурира базе података докумената јавних политика; припрема податке
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и информације у поступку израде методолошког оквира и израде Плана развоја Србије и планова развоја
локалних власти; припрема анализе, препоруке, писане инструкције и информативни материјал, пружа
стручну и техничку помоћ органима при утврђивању
приоритетних циљева у поступку припреме предлога акционог плана за спровођење програма Владе и учествује у изради предлога акционог плана за
спровођење програма Владе; учествује у припреми
и изради инструкцијa и информативног материјала
о стандардима које би требало поштовати у процесу
извештавања коришћењем Јединственог информационог система; учествује у припреми информација и
извештаја из делокруга Одсека; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља друштвено-хуманистичких,техничко-технолошких
или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног искуства
у струци; положен државни стручни испит; потребне
компетенције за рад на радном месту.

2. Радно место за унапређење јавних
политика кроз примену иновација,
звање самостални саветник
Група за иновације у јавним
политикама, Сектор за развој и
унапређење јавних политика
1 извршилац

Опис послова: Прати иновативност на домаћем
и међународном тржишту као основе за утврђивање
садржаја јавних политика са елементима иновативности, израђује извештаје и предлаже мере унапређења; прати индикаторе иновативности и учествује
у припреми компаративних анализа иновативних кретања са земљама региона и ЕУ; учествује у припреми
иницијатива за покретање истраживања ради иновативних решења у различитим областима друштвеног и
привредног развоја и конкурентности; припрема дијагностику стања појединачних сектора у којима ће се
спроводити истраживања ради иновативних решења;
oбавља послове развијања стандарда за спровођење
процеса стратешког планирања и праћења ефеката примењених иновативних решења у различитим
областима друштвеног и привредног развоја и конкурентности; извештава органе државне управе о резултатима анализа ефеката иновативних решења у појединим секторским политикама; израђује информације
и извештаје из делокруга Групе;обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету; најмање
пет година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; потребне компетенције за рад на
радном месту.
III Трајање радног односа: За оглашена радна места радни однос заснива се на неодређено време.
IV Место рада: Београд, Влајковићева 10.
V Фазе изборног поступка и учешће кандидатa
за радно место под редним бројем 1: 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.
У изборном поступку проверавају се:
1. Опште функционалне компетенције:
• организација и рад државних органа РС – провераваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост – провераваће се решавањем
задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација – провераваће се путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне
компетенције „дигитална писменост“, ако 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.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који
је приложен уместо тестовне провере. Информације
o материјалимa за припрему кандидата за проверу
општих функционалних компетенција могу се наћи на
сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
2. Посебне функционалне компетенције: Након
пријема извештаја о резултатима провере општих
функционалних компетенција, међу кандидатима који
су испунили мерила за проверу општих функционалних
компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
• Посебна функционална компетенција за област рада
студијско-аналитичких послова (методологија припреме докумената јавних политика и формална процедура
за њихово усвајање), писмено, путем симулације.
• Посебна функционална компетенција за одређено
радно место (професионално окружење и прописи из
надлежности органа – Стратегија регулаторне реформе
и унапређења система управљања јавним политикама),
писмено, путем симулације.
• Посебна функционална компетенција за одређено
радно место (прописи из делокруга радног места –
Закон о планском систему), писмено, путем симулације.
3. Понашајне компетенције: 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, узорака
понашања и интервјуа базираног на компетенцијама.
4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном месту и
прихватање вредности државних органа – провераваће
се путем интервјуа са комисијом (усмено).
Информације о материјалима за припрему кандидата
за проверу посебних функционалних компетенција
могу се наћи на сајту Републичког секретаријата за
јавне политике, www.rsjp.gov.rs.
VI Фазе изборног поступка и учешће кандидатa
за радно место под редним бројем 2: 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.
У изборном поступку проверавају се:
1. Опште функционалне компетенције:
• организација и рад државних органа РС – провераваће се путем теста (писмено);
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• дигитална писменост – провераваће се решавањем
задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација – провераваће се путем симулације (писмено).

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.

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције дигитална писменост, 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.

XI 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.

Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који је
приложен уместо тестовне провере.
Информације o материјалимa за припрему кандидата
за проверу општих функционалних компетенција могу
се наћи на сајту Службе за управљање кадровима,
www.suk.gov.rs.
2. Посебне функционалне компетенције: Након
пријема извештаја о резултатима провере општих
функционалних компетенција, међу кандидатима који
су испунили мерила за проверу општих функционалних
компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
• Посебна функционална компетенција за област рада
студијско-аналитичких послова (израда секторских
анализа), писмено, путем симулације.
• Посебна функционална компетенција за одређено
радно место (прописи из делокруга радног места –
Закон о планском систему), писмено, путем симулације.
• Посебна функционална компетенција за одређено
радно место (технике прикупљања и обраде података
– ACCESS програм или други одговарајући програм за
управљање базама података), писмено, путем симулације.
3. Понашајне компетенције: 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, узорака
понашања и интервјуа базираног на компетенцијама.
4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном месту и
прихватање вредности државних органа – провераваће
се путем интервјуа са комисијом (усмено). Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу
посебних функционалних компетенција могу се наћи
на сајту Републичког секретаријата за јавне политике,
www.rsjp.gov.rs.
VII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку (за оба
оглашена радна места): Међу кандидатима који
конкуришу на наведена радна места, чије су пријаве
благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и који
испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, провера наведених компетенција ће се
обавити почев од 15. априла 2021. године.
Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција за оба оглашена радна места ће се обавити
у Служби за управљање кадровима, у Палати „Србија”
Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источно
крило). Интервју са комисијом за оба оглашена радна
места ће се обавити у просторијама Републичког секретаријата за јавне политике, Влајковићева 10, Београд.
Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке фазе
изборног поступка бити обавештени на контакте
(бројеве телефона или имејл-адресе), које наведу
у својим обрасцима пријаве или путем телеграма на
адресу коју су навели у обрасцу пријаве.
VIII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за конкурс: Пријава на конкурс шаље
се поштом на адресу: Републички секретаријат за јавне
политике, Немањина 22-26, 11000 Београд, или предаје на писарници на истој адреси, са назнаком: „За
јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних
места“.
IX Лицe задуженo за давање обавештења: Maрија
Митровић, тел. 011/3346-436.
Х Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да
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XII Пријава на јавни конкурс: Пријава на јавни
конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање
кадровима www.suk.gov.rs или у просторијама Републичког секретаријата за јавне политике, Влајковићева
10, приземље, соба 5.
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.
XIII Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка пре
интервјуа са Конкурсном комисијом:
- oригинал 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 најмање
5 (пет) година радног искуства у струци (потврдe,
решењa и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је
стечено радно искуство).
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији
која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни
бележници, приложени докази могу бити оверени у
основним судовима, судским јединицама, пријемним
канцеларијама основних судова, односно општинским
управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре
01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама. Фотокопије докумената које
нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.
XIV 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 адресу: Републички секретријат за јавне
политике, Београд, Немањина 22-26.
НАПОМЕНЕ: 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 шест 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.
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 чл. 9 и 103 Закона о општем управном поступку

(„Службени гласник РС“, број 18/2016), прописано
је, између осталог, да у поступку који се покреће по
захтеву странке орган може да врши увид, прибавља
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће
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 директор Републичког секретаријата за
јавне политике. Овај конкурс се објављује на интернет
презентацији (www.rsjp.gov.rs) и огласној табли Републичког секретаријата за јавне политике, на интернет
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.

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
На основу чл. 54 Закона о државним службеницима
(„Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка,
83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08,
104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9 став 1
Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање
радних места у државним органима („Службени гласник
РС“, бр. 2/19) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 1121727/2021 од 26. фебруара 2021. године, Министарство
просвете, науке и технолошког развоја оглашава

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

1. Радно место за стандардизацију
институција, програма и наставника
у области образовања одраслих,
разврстано у звање саветник
у Сектору за средње образовање и
васпитање и образовање одраслих,
Група за образовање одраслих
1 извршилац

Опис послова: Учествује на пословима у припреми
стандарда за програме и рад институција, организација
и наставника у области образовања одраслих; учествује у изради и успостављању поступака и процедура
за акредитацију институција и организација у области
образовања одраслих и доживотног учења; прати остваривање програма и развоја образовања одраслих
и ради на унапређивању стандарда; учествује у припреми и праћењу реализације Годишњег плана образовања одраслих; учествује у унапређивању програма
дидактичко-методичког и андрагошког усавршавања
наставника; учествује у изради анализа, студија, пројеката, елабората и извештаја из ове области; поступа
по предметима и представкама грађана и установа у
области образовања одраслих и иницира стручни и
педагошки надзор у области образовања одраслих;
обавља друге послове по налогу руководиоца групе.
Услови: високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолош-
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ких наука или образовно-уметничког поља уметности на
основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног
искуства у струци, положен државни стручни испит, као
и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Немањина 22-26.

2. Радно место за послове припреме
пројеката у оквиру Инструмента за
претприступну помоћ ЕУ у области
образовања, разврстано у звање
саветник

органима државне управе, установама, институцијама
и унутрашњим јединицама Министарства у вези са планирањем и потрошњом буџетских средстава за међународну сарадњу и координира рад на стручној обради
предмета из ове области; израђује анализе и студије
које проистичу из потребаразвојних међународних, ЕУ
пројеката и донација из области образовање и научне политике; учествује у изради нацрта међународних
билатералних уговора и донација; прати спровођење
пројеката кроз контролу активности уговарача (административна и теренска провера, провера испуњености захтева који се односе на видљивост пројеката
и потврђивање исправности рачуна за плаћање поднетих од стране уговарача) и предузима мере и активности у циљу правилног и правовременог спровођења
пројеката и уговора; обавља и друге послове по налогу
шефа одсека.

Сектор за међународну сарадњу и
европске интеграције, Одељењe за
пројекте из претприступних фондова ЕУ
(ИПА), међународну сарадњу, донације
и придруживање ЕУ у образовању,
Одсек за програмирање и праћење
спровођења пројеката претприступних
фондова ЕУ (ИПА) у сектору Развој
људских ресурса
1 извршилац

Услови: 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,
најмање три године радног искуства у струци, положен
државни стручни испит, као и потребне компетенције
за рад на радном месту.

Опис послова: Прати потребе за донаторском подршком и коришћењем фондова ЕУ; стара се о припреми
препорукa за оцену приоритета пројеката; координира припрему истраживања и израду анализа у области
политике образовања за потребе увођења у систем и
обезбеђивања међународних донација и коришћења
фондова ЕУ; учествује у изради нацрта предлога
и предлога пројеката; пружа подршку у припреми
пројектне документације за обезбеђивање међународних донација и коришћење фондова ЕУ; сарађује
у програмирању приоритета за коришћење међународних донација и фондова ЕУ; учествује у припреми документације за информисање јавности у вези
са претприступним фондовима ЕУ; пружа подршку у
припреми извештаја о процесу програмирања/планирања и учествује у раду релевантних секторских група
за припрему пројеката, анализе и презентације у вези
са припремом пројеката; обавља и друге послове по
налогу шефа одсека.

4. Радно место за евидентирање и
праћење реализације програма и
пројеката из области иновационе
делатности, промоцију и
пружање подршке иновационим
организацијама у међународним
програмима и пројектима,
разврстано у звање саветник

Услови: високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, 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,
најмање три године радног искуства у струци, положен
државни стручни испит, као и потребне компетенције
за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Немањина 22-26.

3. Радно место за финансијске
послове у међународној сарадњи
и европским интеграцијама,
разврстано у звање саветник

Сектор за међународну сарадњу и
европске интеграције, Одељењe за
пројекте из претприступних фондова ЕУ
(ИПА), међународну сарадњу, донације
и придруживање ЕУ у образовању,
Одсек за програмирање и праћење
спровођења пројеката претприступних
фондова ЕУ (ИПА) у сектору за развој
људских ресурса
1 извршилац
Опис послова: Обавља послове из области финансија који се односе на делокруг Сектора, прати поштовање успостављених политика и процедура и њихову
примену ипроверава усклађеност планираних расхода
са стварним потребама; израђује планове, програме
и извештаје из делокруга Сектора; припрема предлог
буџета који се односи на надлежност Сектора и контролише исправност коришћења буџетских апропријација
и квота; врши контролу целокупне финансијско-материјалне документације која је у вези са извршењем
интерног налога за плаћање и других плаћања и
проверава основаност приложене документације за
стварање обавезе (уговор, рачун); сарађује са другим
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Место рада: Београд, Немањина 22-26.

у Сектору за технолошки развој,
трансфер технологија и иновациони
систем, Група за национални
иновациони систем
1 извршилац

Опис послова: Израђује критеријуме за евалуацију
резултата програма иновационе делатности у циљу
унапређења развоја и поспешивања иновационе делатности у Републици Србији; припрема и реализује Јавне
позиве за финансирање активности привредних друштава као носиоца иновационе делатности регистрованих
по Закону о иновационој делатности, припрема и реализује Јавне позиве за активности физичких лица – иноватора регистрованих по Закону о иновационој делатности, припрема материјале и друге стручне основе за
уговоре, одлуке, решења и друга докумената која се
односе на услове финансирања и реализацију иновационих и развојних пројеката правних и физичких лица;
учествује у презентацији постигнутих резултата на иновационим и развојним пројектима, учествује у изради
студија и анализа као основ за припрему стратешких
докумената којима се постављају циљеви и обезбеђују
системски услови за стварање, развој и примену иновација у Републици Србији; сарађује са привредим субјектима и организацијама за обављање иновационе делатности ради подстицаја примене и комерцијализације
резултата иновације и унапређења иновационе делатности у Републици Србији; учествује у раду радних група, тела и комисија које образуе Министарство и друге
институције; врши промоцију и пружа подршку иновационим организацијама у појединачним приоритетима
оквирних програма за истраживање и иновације и другим међународним програмима и пројектима намењеним подстицању истраживања у циљу привредног раста
Републике Србије, обезбеђује податке, припрема и реалиује пројекте који се финансирају из средстава регионалних, европских и међународних фондова; обавља и
друге послове по налогу руководиоца групе.
Услови: високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање три године
радног искуства у струци; као и потребне компетенције
за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Његошева 12.

5. Радно место за послове
образовања припадника из
осетљивих друштвених група,
разврстано у звање саветник

у Одсеку за људска и мањинска права
у образовању
1 извршилац
Опис послова: Прати функционисање система образовања у области поштовања људских права у образовању, образовања и васпитања припадника из
осетљивих друштвених група, азиланата, миграната,
жртава трговине људима, интерно расељених лица
ради пружања подршке кроз анализу система и предлагање мера за унапређивање; сарађује са другим
државним органима, унутрашњим јединицама министарства и националним саветима националних мањина
и другим релевантним институцијама и организацијама
у обављању послова везаних за поштовање људских
и мањинских права у области образовања и других
послова из делокруга Одсека; организује активности у
вези са припремом докумената, приручника, образаца,
брошура и конкурса које се односе на поштовање људских и мањинских права у области образовања; учествује у спровођењу препорука и мера за унапређивање
образовања припадника из осетљивих друштвених
група, азиланата, миграната, жртава трговине људима,
интерно расељених лица; учествује у припреми подзаконских аката из делокруга Одсека; учествује у припреми предлога пројеката који су подржани из средстава ИПА и других донатора/финансијера; сарађује са
релевантним институцијама и организацијама у подршци приликом израде програма наставе и учења, уџбеника и приручника из делокруга Одсека, обавља друге
послове у складу са законом и по налогу шефа одсека.
Услови: високо образовање из поља друштвено-хуманистичких наука или образовно-уметничког поља
уметности на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету,
најмање три године радног искуства у струци, положен
државни стручни испит, као и потребне компетенције
за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Немањина 22-26.

6. Радно место за рани развој и
инклузивно образовање, разврстано
у звање саветник
у Одсеку за људска и мањинска права у
образовању
1 извршилац

Опис послова: Иницира, планира, координира, имплементира, прати примену мера и извештава о процесу и резултатима у области раног развоја и инклузивног образовања; спроводи мапирање и евалуацију
постојећих посебних и специјализованих програма,
као и прилагођених васпитно-образовних програма
из других земаља и учествује у изради нацрта закона
и припреми подзаконских аката у области инклузивног
предшколског васпитања и образовања и области инклузивног основног и средњег образовања и васпитања;
покреће иницијативе за доношење нових програма и
облика рада и услуга у циљу раног развоја когнитивних, моторних, језичких, комуникационих, социјалних
и адаптивних вештина деце, и учествује у креирању и
пилотирању алтернативних програма и сервиса подршке раном развоју деце и инклузивног образовања и васпитања и предлаже програме подршке породицама за
подучавање и васпитање деце на раном узрасту односно
одгоју деце са тешкоћама у учењу и сметњама у развоју; прикупља податке и израђује анализе о узроцима
искључености деце из предшколског васпитања и образовања, посебно, припремног предшколског програма,
сарађује са удружењима медицинских сестара, васпитача и стручних сарадника у промоцији, програмирању,
истраживању и ширењу иновативне праксе у подршци
раног развоја деце; координира израду промотивног
материјала о значају раног развоја деце и предлаже
мере за смањивање осипања; сарађује са релевантним
владиним институцијама, и невладиним организацијама
у унапређивању квалитета раног развоја деце, као и доступности и квалитета образовања за сву децу и пружа
административну и стручну подршку раду интерресорних
комисија у процени потреба за додатном образовном,
здравственом и социјалном подршком деци и ученицима и остваривању додатне подршке; организује професионални развој запослених у институцијама образовног
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система за област раног развоја и област инклузивног
образовања кроз различите моделе учења и сарађује са
просветним саветницима-координаторима и саветницима
спољним сарадницима у школским управама; предузима
мера за превенцију осипања деце и младих из осетљивих и маргинализованих група из образовног система у
сарадњи са надлежним институцијама; учествује у припреми предлога пројеката који су подржани из средстава
ИПА и других донатора/финансијера; сарађује са школским управама, предшколским установама и основним
школама у пружању подршке деци и родитељима у вези
са остваривањем њихових права на доступност и квалитет образовања и реагује на случајеве дискриминације у образовном систему и подстиче толеранцију на
све врсте различитости; учествује у припреми анализа,
студија, истраживања и извештаја из области; обавља и
друге послове по налогу шефа одсека.
Услови: високо образовање из поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету,
најмање три године радног искуства у струци, положен
државни стручни испит, као и потребне компетенције
за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Немањина 22-26.

7. Радно место за превенцију
и заштиту од насиља и
дискриминације у образовању,
разврстано у звање саветник

у Одсеку за људска и мањинска права
у образовању
1 извршилац
Опис послова: Учествује у припреми стандарда и
индикатора, правилника и упутстава, као и приручника за родитеље, наставнике и друге запослене у
образовно-васпитним установама ради превенције и
заштите од насиља у сарадњи са надлежним заводима и институцијама образовања и васпитања; учествује у праћењу остваривања програма и пројеката из
области превенције и заштите од насиља и дискриминације; анализира и прати стање у области превенције
и заштите насиља и дискриминације и пружа стручну
подршку школским управама, као и образовно-васпитним установама у ситуацијама трећег нивоа насиља
и стара се о даљем развоју програма превенције и
заштите насиља и дискриминације на захтев школских
управа у посебним ситуацијама; пружа подршку просветним саветницима у школским управама, координаторима за заштиту од насиља и саветницима спољним сарадницима у ситуацијама трећег нивоа насиља
на захтев школске управе и сарађује са просветном
инспекцијом у ситуацијама трећег нивоа насиља на
захтев инспекције; остварује сарадњу у припреми обука, регионалних састанака, јавних догађаја и конференција, посећује школе и школске и јавне догађаје
који су везани за заштиту од насиља и дискриминације; учествује у организацији и прати рад СОС телефонске линије за пријаву насиља; учествује у припреми анализа, студија, истраживања и извештаја из
области превенције насиља и дискриминације; обавља
и друге послове по налогу шефа одсека.
Услови: високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких наука или образовно-уметничког поља Уметности на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, најмање
три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад
на радном месту.
Место рада: Београд, Немањина 22-26.
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза
и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и
интервју са Конкурсном комисијом.
У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред
одређено мерило за проверу одређене компетенције
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у једној фази изборног поступка може да учествује у
провери следеће компетенције у истој или наредној
фази изборног поступка.
1. Провера општих функционалних компетенција за сва
радна места:
• организација и рад државних органа Републике
Србије – провераваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост – провераваће се решавањем
задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација – провераваће се путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне
компетенције „дигитална писменост” (поседовање
знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и
табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује
важећи сертификат, потврду или други одговарајући
доказ о поседовању знања и вештина из наведених
области, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – „дигитална писменост“, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени
доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату
изврши провера наведене компетенције, ако увидом у
достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.
Информације о материјалима за припрему кандидата
за проверу општих функционалних компетенција могу
се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
2. Провера посебних функционалних компетенција:
Након пријема извештаја о резултатима провере
општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих
функционалних компетенција, врши се провера посебнх функционалних компетенција, и то:
За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за област рада
студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада
података из различитих извора, укључујући и способност
критичког вредновања и анализирања доступних информација), провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за област рада
управно-правни послови (општи управни поступак),
провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из надлежности органа (Закон о
образовању одраслих), провераваће се путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за област рада
послови управљања програмима и пројектима финансираним из фондова ЕУ (ИПА програмирање и приоритизација пројектних идеја, писање програмских и
пројектних докумената), провераваће се путем симулације (писмено).
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 одређено радно место – страни језик (енглески језик, ниво Б2), провераваће се путем теста (писмено).
Напомена: уколико учесник конкурса 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. Конкурсна комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може
да прихвати доказ који је приложен уместо писмене
провере.
За радно место под редним бројем 3:
Посебна функционална компетенција за област рада
студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада
података из различитих извора, укључујући и способност
критичког вредновања и анализирања доступних информација), провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада
финансијско-материјални послови (планирање буџе-

та и извештавање), провераваће се путем симулације
(писмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – страни језик (енглески језик, ниво Б2), провераваће се путем теста (писмено).
Напомена: уколико учесник конкурса 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. Конкурсна комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може
да прихвати доказ који је приложен уместо писмене
провере.
За радно место под редним бројем 4:
Посебна функционална компетенција за област рада
студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада
података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних
информација), провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за одређено
радно место – прописи из надлежности органа (Закон
о иновационој делатности и Правилник о условима
конкурисања и критеријумима за избор реализатора
пројеката који се финансирају из буџетских средстава
и фондова са већинским државним власништвом), провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Закон о
привредним друштвима), провераваће се путем симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 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 путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из надлежности органа (Закон о
основама система образовања и васпитања), провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Закон
о управљању миграцијама и Закон о заштити права и
слобода националних мањина), провераваће се путем
симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 6:
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 (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из надлежности органа (Закон о
основама система образовања и васпитања), провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Закон о
забрани дискриминације и Закон о ратификацији Конвенције УН о правима детета), провераваће се путем
симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 7:
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 (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из надлежности органа (Закон о
основама система образовања и васпитања), провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Правилник о протоколу поступања у установи у одговору
на насиље, злостављање и занемаривање и Правилник
о поступању установе у случају сумње или утврђеног
дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности), провераваће се путем
симулације (усмено).
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних комптенција
могу се наћи на сајту Министарства просвете, науке и
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Администрација и управа
технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs/konkursi-ijavni-pozivi/konkursi-za-popunjavanje-izvrsilackih-radnihmesta-u-mpntr/).
3. Провера понашајних компетенција:
Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и
одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет), провераваће се путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа
базираног на компетенцијама.
4. Интервју са Конкурсном комисијом и вредновање кандидата за сва извршилачка радна места:
Процена мотивације за рад на радном месту у органу и
прихватање вредности државних органа – провераваће
се путем интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).
IV Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији
Службе за управљање кадровима и Министарства просвете, науке и технолошког развоја или у штампаној
верзији на писарници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, Немањина 22-26, Београд.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује
у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у
образац пријаве након што Конкурсна комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни
поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној
шифри у року од три дана од дана пријема пријаве,
достављањем наведеног податка на начин који је у
пријави назначио за доставу обавештења.
V Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног
дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VI Адреса на коју се подноси попуњен образац
пријаве на јавни конкурс: Пријаве на јавни конкурс шаљу се поштом на адресу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Немањина 22-26,
11000 Београд или предају непосредно на писарници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
Немањина 22-26, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места“.
VII Лица која су задужена за давање обавештења о јавном конкурсу: Драгица Милошевић,
телефон: 011/363-1256 и Ивана Мутавџић, телефон:
011/361-0287.
VIII Општи услови за запослење: држављанство
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан;
да учеснику конкурса раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности
из радног односа и да није осуђиван на казну затвора
од најмање шест месеци.
IX Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа
са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту
за рад у државним органима (кандидати са положеним
правосудним испитом уместо доказа о положеном
државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда,
решење и други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском
периоду је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених подноси оригинал или оверену
фотокопију решења о распоређивању или премештају
на радно место у органу у коме ради или решења да је
државни службеник нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији
која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни

Бесплатна публикација о запошљавању

бележници, приложени докази могу бити оверени у
основним судовима, судским јединицама, пријемним
канцеларијама основних судова, односно општинским
управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре
1. марта 2017. године у основним судовима, односно
општинским управама.

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

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

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

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

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

Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у
обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се
прибаве његови подаци из службених евиденција.

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

XI Рок за подношење доказа: Кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року
од пет радних дана од дана пријема обавештења,
доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је
именовао министар просвете, науке и технолошког
развоја.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ
КАДРОВИМА
Београд

ЈАВНИ КОНКУРС

Кандидати који не доставе доказе који се прилажу
у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају
услове за запослење, писмено се обавештавају да су
искључени из даљег изборног поступка. Докази се
достављају на адресу Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, Немањина 22-26, 11000 Београд.

Орган у коме се попуњавају положаjи: Управа за заједничке послове републичких органа, Београд.

XII Трајање радног односа: За сва радна места
радни однос се заснива на неодређено време.

1. Помоћник директора –
руководилац Сектора за
финансијско-материјалне послове

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 22. априла 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 просторијама Службе за управљање кадровима, у Палати „Србија“, Нови Београд,
Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило). Интервју
са Конкурсном комисијом (за радна места под бројем 1,
2, 3, 5, 6 и 7) ће се обавити у просторијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Београд,
Немањина 22-26.
Интервју са Конкурсном комисијом (за радно место под
редним бројем 4) ће се обавити у просторијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Београд, Његошева 12.
Кандидати који успешно прођу једну фазу изборног
поступка обавештавају се о датуму, месту и времену
спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или електронске адресе), које
наведу у својим обрасцима пријаве.
Напомене: Чланом 9 Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на
основу провере компетенција.
Положен државни стручни испит није услов нити
предност за заснивање радног односа.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у
државном органу подлежу пробном раду. Пробни рад
за радни однос на неодређено време траје шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе
до окончања пробног рада.

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Положаји који се попуњавају:

у Управи за заједничке послове
републичких органа, положај у петој
групи

Опис послова: Руководи, планира, усмерава и надзире рад запослених у Сектору; учествује у стручној
изради нацрта и предлога општих аката из области
финансијско-материјалног пословања; даје стручна
мишљења и објашњења у вези примене прописа из
области финансијског пословања; прати и анализира
рад унутрашњих јединица и Сектора у целини; предлаже потребне мере за унапређење рада Сектора;
припрема и саставља анализе, извештаје и информације из области финансијско-материјалног пословања
и рада Сектора и обавља друге послове из делокруга
Сектора по налогу директора Управе.
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, најмање девет година радног искуства у струци,
или седам година радног искуства у струци, од којих
најмање две године на руководећим радним местима или пет година радног искуства на руководећим
радним местима, положен државни стручни испит,
као и потребне компетенције за рад на радном месту,
држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа
и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци.
У изборном поступку проверавају се:
Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа РС – провера ће
се вршити путем теста;
• дигитална писменост – провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом у доказ о знању
рада на рачунару;
• пословна комуникација – провера ће се вршити путем
теста.
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Администрација и управа
- Посебне функционалне компетенције и то:
* Посебне функционалне компетенције за област рада
и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада
послови руковођења (основе управљања људским
ресурсима, организационо понашање) – провера ће се
вршити путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за област рада
финансијско-материјални послови (буџетски систем
Републике Србије) – провера ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно место
и то:
3. Посебне функционалне компетенције за радно
место – прописи и акти из надлежности и организације
органа (Уредба о Управи за заједничке послове републичких органа) – провера ће се вршити путем усмене
симулације.
- Понашајне компетенције (управљање информацијама; управљање задацима и остваривање резултата;
оријентација ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет; управљање људским ресурсима;
стратешко управљање), провера ће се вршити путем
психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа
базираном на компетенцијама.

2. Посебна функционална компетенција за област рада
послови управљања људским ресурсима (радно-правни односи у државним органима; области управљања
људским ресурсима: анализу посла, кадровско планирање, регрутацију, селекцију, увођење у посао, стручно усавршавање, развој и инструменте развоја, оцењивање, награђивање, управљање каријером) – провера
ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно место
и то:
3. Посебне функционалне компетенције за радно место
– прописи и акти из делокруга радног места (Закон
о државној управи; Закон о Влади) – провера ће се
вршити путем усмене симулације
- Понашајне компетенције (управљање информацијама; управљање задацима и остваривање резултата;
оријентација ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет; управљање људским ресурсима;
стратешко управљање) провера ће се вршити путем
психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа
базираном на компетенцијама.
- Интервју са конкурсном комисијом (процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности
државних органа).

- Интервју са конкурсном комисијом (процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности
државних органа).

Трајање рада на положају и место рада: Рад на
положају траје пет година, а место рада је Београд,
Немањина 22-26.

Трајање рада на положају и место рада: Рад на
положају траје пет година, а место рада је Београд,
Немањина 22-26.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА ПОЛОЖАЈЕ КОЈИ СЕ ОГЛАШАВАЈУ

2. Помоћник директора –
руководилац Сектора за правне и
административне послове

у Управи за заједничке послове
републичких органа – положај у петој
групи
Опис послова: Руководи, планира, усмерава и надзире
рад запослених у Сектору; учествује у изради нацрта и
предлога општих аката Управе; стара се о правилном и
законитом спровођењу поступака јавних набавки; прати и анализира рад унутрашњих јединица у Сектору и
предлаже мере унапређења рада Сектора; стара се о
правилном спровођењу прописа којима су регулисане
све области функције управљања људским ресурсима;
обавља послове који се односе на доступност информација од јавног значаја и обавља друге послове по
налогу директора Управе.
Услови: стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету, најмање девет година радног искуства у
струци или седам година радног искуства у струци
од којих најмање две године на руководећим радним
местима или пет година радног искуства на руководећим радним местима, положен државни стручни испит, положен стручни испит за службеника за
јавне набавке, као и потребне компетенције за рад
на радном месту, држављанство Републике Србије; да
учеснику конкурса раније није престајао радни однос
у државном органу због теже повреде дужности из
радног односа и да није осуђиван на казну затвора од
најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа РС – провера ће
се вршити путем теста;
• дигитална писменост – провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом у доказ о знању
рада на рачунару;
• пословна комуникација – провера ће се вршити путем
теста.
- Посебне функционалне компетенције и то:
* Посебне функционалне компетенције за област рада
и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада
послови јавних набавки (методологија за припрему и
израду плана јавних набавки; методологија за праћење
извршења уговора) – провера ће се вршити путем
усмене симулације.
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Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. Рок
почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс
оглашен у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс
садржи: податке о конкурсу, личне податке, адресу становања, телефон, електронску адресу; образовање, стручне и друге испите подносиоца пријаве који
су услов за заснивање радног односа; податак о знању
рада на рачунару; додатне едукације; радно искуство;
посебне услове; посебне изјаве од значаја за учешће у
конкурсним поступцима у државним органима. Пријава
на конкурс мора бити својеручно потписана.
Пријава на јавни конкурс може се поднети путем поште
или непосредно на адресу наведену у тексту огласа.
Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима или у штампаној верзији
на писарници Службе за управљање кадровима, Нови
Београд, Булевар Михајла Пупина 2.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује
у даљем изборном поступку. Подносилац пријаве се
обавештава о додељеној шифри у року од три дана
од пријема пријаве, достављањем наведеног податка
на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.
Доказ који се прилажe уз образац пријаве je: писани
доказ о знању рада на рачунару.
Кандидати који уз образац пријаве доставе писани
доказ о знању рада на рачунару биће ослобођени провере компетенције „дигитална писменост“, сем уколико комисија одлучи да се приложени доказ не може
прихватити као доказ којим се кандидат ослобађа од
провере опште компетенције „дигитална писменост“.
Остали докази које прилажу само кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа
са Конкурсном комисијом: уверењe о држављанству;
извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној
спреми; уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима
достављају уверење о положеном правосудном испиту); уверење о положеном стручном испиту за службеника за јавне набавке (за положај под редним бројем:
2.); исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на
којим пословима, са којом стручном спремом и у ком
периоду је стечено радно искуство).
Кандидати који су успешно прошли фазе изборног
поступка, пре интервјуа са конкурсном комисијом биће

позвани да, у року од пет радних дана од дана пријема
обавештења, доставе остале доказе који се прилажу у
конкурсном поступку. Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку,
односно који на основу достављених или прибављених
доказа не испуњавају услове за запослење, писмено
се обавештавају да су искључени из даљег изборног
поступка. Докази се достављају на наведену адресу
Службе за управљање кадровима.
Лице које нема положен државни стручни испит, дужно је да исто наведе у обрасцу пријаве, да пријави
полагање тог испита у Министарству државне управе
и локалне самоуправе у року од 5 дана од дана истека
рока за подношење пријава на конкурс и да Служби
за управљање кадровима достави доказ о положеном државном стручном испиту у року од 20 дана од
дана истека рока за подношење пријава на конкурс за
попуњавање положаја.
Сви докази који се прилажу морају бити на језику и
писму који је у службеној употреби државних органа
Републике Србије, тако да се уз исправу састављену
на страном језику прилаже прописани оверен превод
на српски језик.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и
општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управама, као
поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017.
године у основним судовима, односно општинским
управама.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016)
прописано је, између осталог, да орган може да врши
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим
ако странка изричито изјави да ће податке прибавити
сама.
Потребно је да учесник конкурса у обрасцу пријаве
на конкурс наведе за коју се од предвиђених могућности опредељује, да орган прибави податке о којима
се води службена евиденција или да ће то кандидат
учинити сам.
Документи о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима,
односно уверење о положеном правосудном испиту.
Информације о материјалима за припрему кандидата
за проверу општих функционалних компетенција могу
се наћи на сајту Службе за управљање кадровима:
www.suk.gov.rs.
Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада,
Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд,
Булевар Михајла Пупина 2, са назнаком: „За јавни конкурс – попуњавање положаја (навести назив положаја
за који се подноси пријава“).
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у периоду од 10 до 12 часова: Обрен Чавић, тел.
011/3130-901, Служба за управљање кадровима.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. Овај оглас
објављује се на интернет презентацији и oгласној табли Управе за заједничке послове републичких органа,
на интернет презентацији и oгласној табли Службе за
управљање кадровима, на порталу е-Управе, на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
У Служби за управљање кадровима може се извршити
увид у акт о систематизацији послова у органу у ком се
попуњавају положаји који су предмет овог конкурса.
Термини који су у овом огласу изражени у граматичком
мушком роду подразумевају природни мушки и женски
род лица на које се односе.

Посао се не чека,
посао се тражи
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Администрација и управа

КИКИНДА

ПАНЧЕВО

ски техничар за моторна возила или механичар за
моторна возила и положен специјалистички испит.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ СЕНТА

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

Радно место на редном броју 3:
- да кандидат има завршену средњу школу, занимање
електромеханичар за моторна возила или аутоелектричар и положен специјалистички испит.

24400 Сента, Главни трг 1
тел. 064/614-7968

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба: 1) да је пунолетан, здравствено и пословно способан; 2) да је држављанин Републике
Србије; 3) да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова директора. Поред општих услова прописаних Законом, кандидат
мора да испуњава и следеће услове: 1) стечено високо
образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету; 2) радно искуство од четири године, од чега најмање две године на руководећим пословима;
3) активно знање најмање једног страног језика; 4) активно
знање српског и мађарског језика (разговор са кандидатом); 5) управља возилом категорије Б.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи следећу документацију: 1) диплому или уверење о стеченој високој стручној спреми (оверена фотокопија); 2)
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 3) уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверена фотокопија); 4) уверење
да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
директора (не старије од 6 месеци); 5) доказ о радном
искуству (оверена фотокопија радне књижице, уговори,
решења или друге потврде) из којег се може утврдити на
којим пословима је стечено радно искуство; 6) оверену
фотокопију индекса или уверења факултета о положеним испитима из кога је видљиво да је кандидат слушао
и положио испит/е из страног језика или сертификата о
активном знању страног језика; 7) биографију која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима; 8) лекарско уверење опште здравствене способности;
9) фотокопија личне карте; 10) фотокопија возачке дозволе. Рок за подношење пријава са конкурсном документацијом је 15 дана и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања конкурса у листу „Послови” Националне службе за запошљавање и на интернет страници
Туристичке организације општине Сента. Конкурсна документација доставља се у затвореној коверти, са назнаком
„Не отварати – пријава по конкурсу за избор директора”,
на горенаведену адресу, предајом овлашћеном лицу, до
15.00 часова или препорученом пошиљком. Датум предаје пошиљке у пошти сматраће се датумом предаје
пријаве по конкурсу. Управни одбор дужан је да у року од
15 дана од дана завршетка конкурса изврши избор кандидата за директора и предлог достави Оснивачу. На основу предлога Управног одбора Скупштина општине Сента
доноси Решење о именовању директора Туристичке организације општине Сента. Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве и непотпуне пријаве уз које нису приложени сви потребни докази неће се узимати у разматрање и
биће одбачене закључком Управног одбора против кога
није дозвољена посебна жалба. Све додатне информације
и објашњења од значаја за спровођење конкурса могу се
добити путем телефона: 064/6147-968 или путем имејла:
info@sentainfo.org (особа за контакт Жолт Богнар, председник Управног одбора).

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за пријем у лица у својству цивилних
лица на служби у Војсци Србије
у радни однос на неодређено време
I Назив организационе јединице Војске Србије у
којој се попуњавају формацијска места: 72. бригада за специјалне операције ГШ ВС.
Радна места која се попуњавају:

Радно место на редном броју 6:
- да кандидат има завршен 3. ССС или КВ, занимање
месар.

1 извршилац

Радно место на редном броју 7:
- да кандидат има завршен 3. ССС или КВ, занимање
берберин (мушки фризер).

2. Механичар за возила точкаше,
ВКВ

Радно место на редном броју 8:
- да кандидат има завршен 3. ССС или КВ, занимање
инсталатер водовода и канализације.

3. Електромеханичар за возила
точкаше, ВКВ

Радно место на редном броју 9:
- да кандидат има завршену средњу машинску школу и
сертификат или уверење о оспособљености за послове
руковаоца парних котлова са АТК.

4. Механичар за радио-уређаје и
системе, ВКВ

Радно место на редном броју 10:
- да кандидат има завршен 4. ССС машинске школе и
сертификат или уверење о оспособљености за послове
руковаоца парних котлова са АТК.

2 извршиоца

1 извршилац

1 извршилац

5. Електромеханичар за изворе
струје и електричне агрегате, ВКВ

Радно место на редном броју 11:
- да кандидат има завршен 3. ССС или КВ, занимање
монтер централног грејања, инсталатер грејања и климатизације.

6. Месар, 3. ССС, КВ

II Изборни поступак: У изборном поступку биће примењени Критеријуми прописани Одлуком о утврђивању
мера за спровођење стратегије каријерног вођења и
саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије, а који обухватају:
- просек оцена са последњег нивоа школовања (40%
од укупног броја бодова),
- психолошка процена кандидата (30% од укупног
броја бодова),
- разговор са кандидатом (30% од укупног броја бодова),
- медицинско здравствена процена и
- безбедносна провера.

1 извршилац
1 извршилац

7. Берберин, 3. ССС, КВ
1 извршилац

8. Инсталатер водовода и
канализације, КВ
1 извршилац

9. Руковалац парних котлова са АТК,
4. ССС
1 извршилац

10. Руковалац парних котлова са
АТК, 3. ССС, КВ
2 извршиоца

11. Монтер централног грејања, 3.
ССС, КВ
1 извршилац

Општи услови:
– да су кандидати пунолетни држављани Републике
Србије,
– да су здравствено способни за рад у Министарству
одбране и Војсци Србије,
– да имају одговарајућу стручну спрему за радно место
за које конкуришу,
– да им раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа,
– да се против њих не води кривични поступак због
кривичног дела за које се гони по службеној дужности,
и да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест
(6) месеци,
- да су безбедносно проверени и да нема безбедносних
сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.

Радно место на редном броју 1:
- да кандидат има завршене основне академске студије
у трајању од четири године на филолошком факултету
– енглески језик (240 ЕСП бодова).

Бесплатна публикација о запошљавању

Радно место на редном броју 5:
- да кандидат има завршену средњу електротехничку
школу и положен специјалистички испит.

1. Референт за енглески језик, ОАС
240 бодова

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

Посао се не чека, посао се тражи

Радно место на редном броју 4:
- да кандидат има завршену средњу школу, занимање
електротехничар радио и видео технике, електротехничар електронике, електротехничар телекомуникација и положен специјалистички испит.

Радно место на редном броју 2:
- да кандидат има завршену средњу школу, занимање
механичар за возила точкаше, аутомеханичар, машин-

Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене,
разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви докази
и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу биће упућени
на процену психолошких капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се
помоћу стандардизованих тестова. О датуму, времену
и месту обављања процене психолошких капацитета,
и разговора са кандидатом, кандидати ће бити обавештени писаним путем или путем електронске поште
на имејл-адресу наведену у пријави.
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени
или који се не одазову позиву да учествују у овој фази
изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.
За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у
складу са Правилником о безбедносним проверама
лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
Изабрани кандидати пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности за рад на формацијском месту на које су конкурисали.
III Место рада: Панчево.
IV Рок за подношење пријава на јавни конкурс:
30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана од
дана када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана“.
V Лица задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:
– Бојан Михајлов, тел. 013/326-078
– Весна Станковић, тел. 013/326-221.
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Администрација и управа
VI Адреса на коју се подноси пријава за јавни
конкурс: Поштом на адресу Војна пошта 8486 Панчево, Јабучки пут бб, 26000 Панчево, са назнаком „За
јавни конкурс”.
VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни
конкурс: Уз пријаву у којој се наводе основни лични
подаци, адреса становања, контакт телефон, имејл-адреса, редни број формацијског места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и
следећа документа:
1. оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема, односно стечено прописано
звање; уверење о држављанству (не старије од шест
месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није
нови образац, не старије од шест месеци; уверење
надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по
службеној дужности (не старије од шест месеци) уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање
шест (6) месеци; уверење надлежног органа (ако је
кандидат био на служби у државном органу) да му радни однос у државном органу није престао због повреде
дужности из радног односа.
2. за радна места за која је прописана КВ, ССС и ВКВ
стручна спрема поред фотокопија дипломе којом се
потврђује захтевана стручна спрема односно стечено
прописано образовање прилажу се и оверене фотокопије сведочанстава за завршен сваки разред средње
школе и оверена фотокопија доказа о стручној оспособљености о положеном специјалистичком испиту,
Сви докази се прилажу или у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или од стране
јавног бележника.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази у оригиналу или
овереној фотокопији (у општини, суду или код јавног
бележника), биће одбачене решењем.
Сагласно одредби члана 125 Закона о Војсци Србије,
при избору за пријем се додатно вреднује чињеница да
је кандидат супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених
у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог борца,
супружник професионалног припадника Војске Србије
премештеног из једног у друго место службовања и
супружник односно члан породице професионалног
војног лица.
Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први
пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време
траје 6 месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану
накнаду због отказа.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС“ бр.
18/2016 и 95/18 – 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.
Потребно је да кандидат попуни изјаву 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. Наведену изјаву је могуће
преузети на веб-сајту Министарства одбране (www.
mod.gov.rs) и Војске Србије (www.vojska.mod.gov.rs).
Потписану изјаву је неопходно доставити уз напред
наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених; уверење из МУП-а да лице
није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање
6 месци; уверење државног органа у којем је кандидат
био на служби да му радни однос у државном органу
није престао због повреде дужности из радног односа.
Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносне појединачне пријаве за свако формацијско
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место на које конкуришу у којима наводе уз коју од
пријава су приложили тражене доказе.
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и
Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне
књиге рођених подноси решење о распоређивању на
радно место односно на формацијско место у органу у
којем ради или решење да је нераспоређен.

ПРОКУПЉЕ
ГРАД ПРОКУПЉЕ

18400 Прокупље, Таткова 2
тел. 027/324-040

Заменик градског правобраниоца
града Прокупља

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава посебне услове прописане чл. 17 Одлуке о Градском правобранилаштву града Прокупља („Сл. лист града Прокупља”
бр. 2/18), и то: завршен правни факултет, положен
правосудни испит, да је достојан правобранилачке
функције и да има најмање једну годину радног искуства у правној струци после положеног правосудног
испита. Поред посебних услова кандидат мора да
испуњава и опште услове прописане чл. 17 наведене
одлуке, као и одредбама важећег закона о раду и то:
да је држављанин РС, да је пунолетан, да има општу
здравствену способност, да има прописану стручну
спрему, да није осуђуван за кривично дело на безусловну казну затвора у трајању од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати прилажу следећу документацију, у оригиналу или овереној фотокопији:
диплому о завршеном факултету, извод из матичне
рођених, уверење о држављанству (не старије од шест
месеци), уверење о положеном правосудном испиту,
доказ о радном искуству, лекарско уверење, уверење
да није под истрагом (уверење издаје надлежни суд) и
уверење да није осуђиван на безусловну казну затвора у трајању од најмање шест месеци или за кажњиво
дело које их чини неподобним за обављање послова
у државном органу (уверење издаје полицијска управа). Доказ о испуњености услова опште здравствене
способности доставља изабрани кандидат. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на горе наведену адресу, са назнаком: „За оглас за заменика градског правобраниоца
града Прокупља”. Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања.

СМЕДЕРЕВО
ПРЕКРШАЈНИ СУД У СМЕДЕРЕВУ
11300 Смедерево, Омладинска 1
тел. 064/6581-144

Референт експедиције
Опис послова: прима списе, поднеске, телеграме и
остала писмена упућена суду преко поштанске службе,
курира, достављача или непосредно, отвара, прегледа и разврстава писмена, одваја писмена према хитности и материји и распоређује их, ставља и попуњава
и отисак пријемног печата, врши припрему писмена и
пакета за отпрему, отпрема писмена и пакете поштанској и доставној служби, води одговарајуће помоћне
књиге (књига препорука, доставна књига сл.), обавља
послове архивара и друге послове по налогу шефа
писарнице.
УСЛОВИ: IV степен средње стручне спреме друштвеног, природног или техничког смера, најмање две године радног искуства у струци, положен државни стручни
испит и потребне компетенције за ово радно место.
Место рада: седиште Прекршајног суда у Смедереву,
Смедерево, Омладинска 1.
Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза и то
следећим редоследом: провера општих функционалних
компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом. У свакој фази изборног
поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу

одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције
у истој или наредној фази.
1. Провера општих функционалних компетенција:
– организација и рад државних органа Републике
Србије (провера ће се вршити писаним путем – тестом),
– дигитална писменост (провера ће се вршити увидом у
приложени доказ о знању рада на рачунару или решавањем задатака практичним радом на рачунару),
– пословна комуникација (провера ће се вршити писмено – симулацијом).
Напомена: У погледу провере опште функционалне
компетенције „дигитална писменост” (поседовање
знања и вештина у основама коришћења рачунара,
основама коришћења интенета, обради текста 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. Провера сваке од општих функционалних компетенција не може трајати дуже од једног
сата. Кандидати који су освојили један бод у провери
одређене компетенције, искључују се из даљег изборног поступка. Након пријема извештаја о резултатима
провере општих функционалних компетенција врши се
провера посебних функционалних компетенција.
2. Провера посебних функционалних компетенција
– Посебна функционална компетенција у области рада
админстративни послови (познавање канцеларијског
пословања).
– Посебна функционална компетенција у области рада
судске писарнице (познавање прописа релевантних за
надлежност и организацију рада суда, знања и вештине потребне за рад на пословном софтверу за управљање предметима).
– Посебна функционална компетенција познавања прописа релевантних за обављање послова радног места
и познавање прописа којима се уређује употреба печата и штамбиља у државном органу (Судски пословник,
Закон о прекршајима, Закон о државним службеницима, Закон о печату државних и других органа).
Провера посебних функционалних компетенција ће
се вршити усменом симулацијом. Време за припрему
усменог задатка сваке од посебних функционалних
компетенција не може бити дуже од 30 минута. Након
пријема извештаја о резултатима провере посебних
функционалних компетенција врши се провера понашајних функционалних компетенција. Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих и
посебних функционалних компетенција могу се наћи на
интернет презентацији суда www.sd.pk.sud.rs.
3. Провера понашајних компетенција:
– управљање информацијама,
– управљање задацима и остваривање резултата,
– оријентација ка учењу и променама,
– изградња и одржавање професионалних односа и
– савесност, посвећеност и интегритет.
Провера понашајних компетенција вршиће се интервјуом базираним на компетенцијама.
4. Интервју: Процена мотивације за рад на радном
месту и прихватање вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са Конкурсном комисијом
(усмено).
Општи услови за запослење: држављанство Републике
Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику
конкурса раније није престао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа
и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци.
Датум оглашавања и рок за подношење пријава на
конкурс: Датум оглашавања: 31.03.2021. године Рок
за подношење пријава је 8 (осам) дана и почиње да
тече наредног дана од дана оглашавања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – публикацији „Послови”. Последњи дан рока за
подношење пријава је 08.04.2021. године.
Пријава на конкурс: Пријава на јавни конкурс врши се
на обрасцу „Пријава на конкурс у државном органу”,
који је доступан на интернет презентацији Прекршајног суда у Смедереву: www.sd.pk.sud.rs. Приликом пре-
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Администрација и управа
даје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру
под којом подносилац 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 обавештавајау о додељеној шифри у року
од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за
доставу обавештења.

курсном комисијом биће позвани да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења доставе 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 суда.

Пријава на конкурс треба да садржи: податке о конкурсу, личне податке, адресу становања, телефон, електронску адресу, образовање, стручне и друге испите
подносиоца пријаве који су услов за заснивање радног односа, податак о знању рада на рачунару, додатне едукације, радно искуство, посебне услове, изјаву
о припадности националној мањини (добровољно)
и посебне изјаве од значаја за учешће у конкурсним
поступцима у државним органима.

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 провере
општих функционалних компетенција спровешће се у
просторијама Вишег суда у Смедереву, Трг републике
2. Кандидати ће о датуму и времену провере општих
функционалних компетенција бити обавештени на
бројеве телефона или електронске адресе које су навели у пријавама.
Провере посебних и понашајних компетенција и интервју кандидата са Комисијом обавиће се у просторијама
Прекршајног суда у Смедереву, Омладинска 1. Кандидати ће о датуму и времену провере посебних и понашајних функционалних компетенција, као и интервјуа,
бити обавештени на бројеве телефона или електронске
адресе које су навели у пријавама.

Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана и
подноси се преко поштанске службе или преко судске
писарнице, адреса: Прекршајни суд у Смедереву 11300
Смедерево, Омладинска 1, са назнаком: „За јавни конкурс”.
Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
– биографија са наводима о досадашњем радном
искуству
– 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
– оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврде, решења и други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство)
– оригинал или оверена фотокопија потврде да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде радне дужности
из радног односа издата од стране државног органа у
коме је учесник јавног конкурса био у радном односу.
– оригинал уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (издато од стране
Министарства унутрашњих послова Републике Србије,
не старије од шест месеци).
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника. Као доказ
се могу приложити и фотокопије докумената које су
оверене пре 01.03.2017. године у основним судовима,
односно општинским управама. Сви докази прилажу
се на српском језику, а уколико су на страном језику
морају бити преведени на српски језик и оверени од
стране овлашћеног судског тумача.
Државни службеник који се пријављује на 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 нераспоређен. Одредбама члана 9 и 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/16 и
95/18) 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 којим се води службена евиденција, када је то
неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито
изјави да ће те податке прибавити сама.

Трајање радног односа и место рада: радни однос се
заснива на неодређено време.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Јелена Миленковић, секретар суда, контакт
телефон: 064/658-11-44.
Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на
конкурс: Пријава на конкурс шаље се поштом или се
непосредно предаје на адресу Прекршајни суд у Смедереву, Смедерево, Омладинска 1, са назнаком: „Јавни
конкурс за попуну извршилачког радног места референт експедиције”.
НАПОМЕНЕ: Јавни конкурс је оглашен на огласној
табли и веб-страници Прекршајног суда у Смедереву,
на порталу е-Управе и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање публикацији
„Послови”, са роком подношења пријава од 8 (осам)
дана, који почиње да тече наредног дана од дана оглашавања у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве биће одбачене закључком Конкурсне комисије. Кандидати који су освојили један бод у
провери одређене компетенције искључују се и даљег
изборног поступка. Кандидат без положеног државног
стручног испита за рад у државним органима прима
се на рад под условом да тај испит положи у року од
шест месеци. Положен државни испит није предност за
заснивање радног односа.
Кандидат који први пут заснива радни однос у државном органу на неодређено време подлеже пробном
раду који траје шест месеци. Изборни поступак ће
бити спроведен без дискриминације по основу расе,
боје коже, пола, вере, националности, етничког порекла или инвалидитета.
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.

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству и уверење да кандидат није
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Прекршајни суд у Смедереву ће прибавити доказе о
чињеницама о којима се води службена евиденција
изузев уколико наведене доказе кандидат сам достави, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка. Потребно је да кандидат попуни изјаву,
која представља саставни део обрасца пријаве на конкурс за радно место 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.
Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно
прошли фазе изборног поступка, пре интервјуа са Кон-

Бесплатна публикација о запошљавању

СОМБОР
ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ
25000 Сомбор
Венац војводе Живојина Мишића 23
тел. 025/415-822

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА

ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА У
ПРИВРЕДНОМ СУДУ У СОМБОРУ
I Орган у коме се радно место попуњава: Привредни суд у Сомбору, Венац војводе Живојина Мишића 23.
II Радна места која се попуњавају:

Радно место судијски помоћник –
виши судијски сарадник
звање: самостални 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,
положен правосудни испит, најмање две године радног
искуства у струци након положеног правосудног испита
и потребне компетенције за рад на овом радном месту.
Опис послова: помаже судији у раду и реферисању,
проучава правна питања у вези са радом судија у појединим предметима, израђује нацрте судских одлука и
припрема правне ставове за публиковање, узима на
записник тужбе, предлоге и друге поднеске и изјаве странака, врши самостално или под надзором и
по упутствима судије друге стручне послове и друге
послове по налогу председника суда.
III Место рада за радна места: Сомбор, Венац
војводе Живојина Мишића 23.
IV Врста радног односа: Радно место попуњава се
заснивањем радног односа на неодређено време.
V Фазе изборног поступка и компетенције које
се проверавају у изборном поступку: Изборни
поступак се састоји из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне компетенције,
посебне функционалне компетенције, понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
1. Провера општих функционалних компетенција
• организација и рад државних органа Републике
Србије (провера ће се вршити путем теста – писмено);
• дигитална писменост (провера ће се вршити решавањем задатака практичним радом на рачунару или
увидом у доказ о познавању рада на рачунару);
• пословна комуникација (провера ће се вршити писменом симулацијом).
Провера сваке од општих функционалних компетенција не може трајати дуже од једног сата. Кандидати
који су освојили један бод у провери одређене компетенције искључују се из даљег изборног поступка.
Информације о материјалу за припрему кандидата за
проверу општих функционалних компетенција могу се
наћи на интернет презентацији суда. Након сачињавања извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су
испунили мерила за проверу општих функционалних
компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција.
2. Провера посебних функционалних компетенција
• Познавање материјалних и процесних прописа релевантних за надлежност суда – провераваће се писаним
путем (тест).
• Поседовање знања и вештина за израду нацрта судских одлука и других аката – провераваће се усменим
путем (разговор са кандидатом).
• Вештина презентације, вештина управљања поступком и вештина извештавања у предметима – провераваће се усменим путем (разговор са кандидатом).

Посао се не чека, посао се тражи

Време за израду писаног задатка не може бити дуже
од једног сата. Време за припрему усменог задатка не
може бити дуже од тридесет минута.
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Администрација и управа
3. Провера понашајних компетенција: Провера понашајних компетенција, и то: управљање информацијама; управљање задацима и остваривање резултата;
оријентација ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет, вршиће се од стране психолога
путем интервјуа базираног на компетенцијама и путем
упитника.
4. Интервју са комисијом: Процена мотивације за рад
на радном месту и прихватање вредности државних
органа провераваће се путем интервјуа са комисијом
(усмено).
VI Општи услови за рад:
• држављанство Републике Србије
• да је учесник конкурса пунолетан
• да учеснику раније није престао радни однос у
државном органу због теже повреде радне дужности
и радног односа
• да учесник конкурса има општу здравствену способност за рад
• да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора
од најмање шест месеци.
VII Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок
за подношење пријаве на конкурс је 8 (осам) дана и
почиње да тече наредног дана од дана објављивања
огласа у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
VIII Пријава на конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији
суда. Уредно попуњен, потписан и одштампан Образац пријаве доставља се на адресу суда, Венац војводе
Живојина Мишића 23, Сомбор, са назнаком: „За јавни
конкурс”. Приликом предаје пријаве на конкурс пријава
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује
у даљем изборном поступку. Подносилац пријаве се
обавештава о додељеној шифри у року од три дана од
пријема пријаве, достављањем наведеног податка на
начин према подацима назначеним у пријави за доставу обавештења.
IX Докази које прилажу кандидати који успешно прођу фазу провере компетенција, пре интервјуа са комисијом:
1. биографија
2. оригинал или оверена копија уверења о држављанству Републике Србије
3. оригинал или оверена копија извода из матичне
књиге рођених
4. оригинал или оверена копија дипломе којом се
потврђује стручна спрема
5. оригинал или оверема копија доказа о положеном
правосудном испиту
6. оригинал или оверена копија потврде да учеснику
раније није престајао радни однос у државном органу
због теже повреде радне дужности из радног односа
издате од стране државног органа у коме је учесник
конкурса био у радном односу
7. оригинал или оверена копија лекарског уверења о
општој здравственој способности за рад
8. уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (не старије од шест месеци) издато од стране Министарства
унутрашњих послова РС
9. оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврде, решења и други акти из
којих се може утврдити на којим пословима, са којом
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно
искуство у струци)
10. други докази о стеченим знањима и вештинама.
Државни службеник који се пријављује на конкурс,
подноси решење о распоређивању или премештају
на радно место у органу коме ради или решење да
је нераспоређен, уместо уверења о држављанству и
извода из матичне књиге рођених.
Одредбом чланова 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС” бр. 18/16), прописано
је, између осталог, да у поступку који се покреће по
захтеву странке орган може да изврши 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. Кандидат у обрасцу пријаве
заокружује начин на који жели да се прибављају подаци из службених евиденција.
Документ о чињеницама о којима се води службена
евиденција је: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном правосудном испиту и уверење да кандидат није осуђиван
на казну затвора од најмање шест месеци. Сви докази
прилажу се у оригиналу или копији која је оверена код
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јавног бележника. Сви докази прилажу се на српском
језику, односно уколико су на страном језику морају
бити преведени на српски језик од стране овлашћеног
судског тумача.
X Рок за подношење доказа: Кандидати који успешно прођу фазу провере компетенција, пре интервјуа
са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет
радних дана од дана пријема обавештења доставе
наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који не доставе наведене доказе који се
прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да
су искључени из даљег изборног поступка. Докази се
достављају на наведену адресу суда са назнаком: „За
јавни конкурс”.
XI Место и време провере компетенција кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије
пријаве су благовремене, допуштене, разумљиве и
потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, конкурсна комисија
ће спровести изборни поступак, о чему ће учесници
конкурса бити обавештени на начин који су навели у
својим пријавама. Изборни поступак ће започети по
истеку рока за подношење пријава. Провера општих
функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, као и интерјву са комисијом
обавиће се у просторијама Привредног суда у Сомбору,
Венац војводе Живојина Мишића 23, а о месту провере
понашајних комптенција кандидати ће бити благовремено обавештени.
XII Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу: Секретар суда Гордана Ђукановић, контакт
телефон: 025/415-822 или зграда Привредног суда у
Сомбору, Венац војводе Живојина Мишића 23.
НАПОМЕНЕ: Кандидати заснивају радни однос на
неодређено време. Непотпуне, неблаговремене,
недопуштене и неразумљиве пријаве биће одбачене
решењем конкурсне комисије. Државни службеник који
се пријављује на конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичних књига рођених, подноси
решење о распоређивању или премештају на радно
место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Обавештавају се учесници конкурса да ће се документација враћати искључиво на писани захтев учесника.
Привредни суд у Сомбору не врши дискриминацију на
основу расе, боје коже, пола, вере, националности,
етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се
заснива на квалитету и отворена је за све који испуњавају прописане услове.
Сви изрази, појмови, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског
пола.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији и
огласној табли Привредног суда у Сомбору и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

УЖИЦЕ
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ
ПОСЛОВА
На основу члана 135 Закона о полицији („Службени
гласник РС“, бр. 6/16, 24/18 и 87/18), и члана 2, а у
вези са чланом 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

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА

Радно место које се попуњава:

Службеник за оперативно-техничке
послове I
Група за људске ресурсе Полицијске
управе у Ужицу, Сектор за људске
ресурсе, утврђено под редним бројем
08.34.7 у акту о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у
Министарство унутрашњих послова
1 извршилац

Врста радног односа: Радни однос на неодређено
време или на одређено време у својству приправника.
Опис послова:
• обавља пријем, евидентирање, задужење и експедицију службене поште и документације, у складу са
начелима канцеларијског пословања;
• обавља послове фотокопирања и брине о исправном
функционисању свих техничких уређаја који се користе у раду;
• стара се о роковима чувања документације и роковима за обраду предмета;
• обавља дактилографске послове и врши умножавање
материјала;
• врши израду службених аката, забелешки, писама и
дописа и адресирање службене поште;
• по потреби присуствује састанцима и води записник
или пише службену белешку са састанка;
• усваја принципе, нове методе и технике и примењује
искуства најбољих примера из праксе у области 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 непосредног руководиоца.
Услови за рад на радном месту: стечено средње образовање. 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.
У изборном поступку проверавају се:
• формално-правни услови – увидом у податке из
пријаве и на основу расположиве документације;
• психолошки захтеви и базичне компетенције – стандардизованим психолошким тестовима и психолошким
интервјуом;
• техничке компетенције (знања и вештине) – писаним
тестом знања који садржи и питања у виду решавања
конкретног проблема, задатка и ситуације (студија случаја);
• 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: знање из области рада на радном месту, у складу са описом посла радног места.
Датум оглашавања: 24.03.2021. године. Овај оглас
објављује се на интранет и интернет страници Министарства унутрашњих послова, огласној табли Сектора
за људске ресурсе, огласној табли Полицијске управе у
Ужицу, у дневном листу „Политика“ и на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс:
Десет дана од дана објављивања конкурса и почиње
да тече наредног дана од дана када је конкурс
објављен.

Орган у коме се попуњаваjу радна места: Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе.

Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс:
Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске
ресурсе, Група за људске ресурсе Полицијске управе у
Ужицу, Улица Наде Матић 8, 31000 Ужице (писарница
Полицијске управе у Ужицу или путем поште), са назнаком – „За јавни конкурс за радно место службеник
за оперативно-техничке послове I у Групи за људске
ресурсе Полицијске управе у Ужицу, редни број 08.34.7“.

Место рада: Полицијска управа у Ужицу, Наде Матић
8, 31000 Ужице.

Лица задужена за давање обавештења о конкурсу: Сузана Стефановић и Бранка Коловић,
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Трговина и услуге
031/596-131 и 031/596-149, 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 старијим 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;
• оверена фотокопија 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 једну годину 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, приложeни 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.
Д атум о тп о чињања из бо р н о г п о с туп ка:
09.04.2021. 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 члана 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и
95/18-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.

Трговина и услуге
ДОО „АГРОРИТ” ЗРЕЊАНИН
Сомбор, Стапарски пут бб
тел. 063/520-354

Возач теретног моторног возила
10 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на стручну спрему; поседовање
лиценце за управљање моторним возилима; познавање страног језика – енглески; безбедно путно здравствено осигурање; рад на терену; поседовање возачке
дозволе Ц и Е категорије. Доставити радне биографије
на увид. Место рада: Сомбор, Стапарски пут бб. Рок за
пријаву је до 30.04.2021. године.

„АУТО-ПРЕВОЗ” ДОО
32000 Чачак, Ломина 67
тел. 032/324-246

Ауто-лимар

на одређено време

Ауто-бравар

на одређено време

Ауто-механичар

на одређено време
Послодавац има потребу за ангажовањем три радника на поправци аутобуса, на пословима ауто-лимара,
ауто-бравара и ауто-механичара. Услов је да кандидати имају завршену средњу школу. Тражени извршиоци заснивају радни однос. Рок за пријављивање
на конкурс је 7 дана од дана објављивања конкурса.
Заинтересовани кандидати јављају се на контакт тел.
032/324-246, Мирјана Филиповић.

„ЈУГОДОМ” ДОО НОВИ САД
Нови Сад, Темеринска 110
e-mail: jugodom2@gmail.com

Возач теретног возила

на одређено време од 6 месеци
УСЛОВИ: III, IV, V или VII степен стручне спреме у
било ком занимању, возачка дозвола Ц и Е категорије.
Слање пријаве за запослење мејлом на горенаведену
имејл-адресу. Рок за пријаву на конурс је 05.04.2021.
године.

„YU SORBON” DOO

исхрана. Заинтересовани кандидати се могу јавити на
контакт телефон: 063/613-856.

„РАЈ-ТРАНС” ДОО
Крагујевац
e-mail: komercijala@rajtrans.rs
office@rajtrans.rs

Продавац у малопродаји

на одређено време 6 месеци
Опис посла: продаја ауто-делова, пнеуматика, резервних делова, опреме, ауто-козметике, уља и мазива за
путничка возила.
УСЛОВИ: III или IV ниво квалификације, без обзира на
занимање; обавезно радно искуство минимум 36 месеци, пожељно на пословима продаје; пожељна возачка дозвола Б категорије; основно познавање рада
на рачунару. Заинтересовани кандидати своју радну
биографију треба да доставе послодавцу на e-mail:
komercijala@rajtrans.rs, office@rajtrans.rs, најкасније до
24.04.2021. године.

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ
„GRANDE ADRIATIC FOOD“
16000 Лесковац, Текстилна 38
тел. 064/6577-810

Возач

на одређено време,
за радно место у Кули
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, возач доставних возила, возачка дозвола Ц категорије. Јављање
кандидата на контакт телефон: 064/657-7810, достављање радних биографија на увид. Рок за пријаву
25.04.2021.

РАДЊА ЗА САКУПЉАЊЕ ОТПАДА
„EKO MOUNTAIN“
31205 Севојно
Радише Бугариновића бб
тел. 060/5401-150

Радник на подизању контејнера и
превозу секундарних сировина
на одређено време, са местом рада у
Севојну
2 извршиоца

11000 Београд, Мале пруге 32а
Земун, Алтина
тел. 063/1191-213

УСЛОВИ: I–V ССС, возачка дозвола Ц категорије, радно искуство није битно. Јављање кандидата на контакт
телефон: 060/5401-150. Оглас је отворен до 2404.2021.
године.

Возач

„COPPER COM” DOO

УСЛОВИ: средња стручна спрема; возачка дозвола Б
и Ц категорије, без обзира на радно искуство. Заинтересовани кандидати пријаве могу слати маилом на
имејл-адресу: veleprodaja@yu-sorbon.rs. Рок за пријаву
на конкурс је 15 дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови“.

31205 Севојно, Партизанска бб
e-mail: bojan@hotelsiesta.rs

Конобар – бармен

„НАПРЕД-УГОСТИТЕЉСТВО” ДОО

на одређено време, са местом рада у
Ужицу
2 извршиоца

11000 Београд, Билећка 57
тел.063/613-856

УСЛОВИ: III–IV ССС, конобар, потребно је радно искуство у струци, енглески језик, почетни ниво.

Кувар

Помоћни кувар

Препорука је да учесник конкурса сам достави
сву неопходну документацију, у циљу бржег и
ефикаснијег спровођења конкурса.

на одређено време
2 извршиоца

на одређено време,
са местом рада у Ужицу

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

Помоћни радник у кухињи

УСЛОВИ: II, III или IV ССС, потребно је радно искуство
у струци.

УСЛОВИ: средња стручна спрема; радно искуство; рад
у сменама; рад ван просторија послодавца; обезбеђена

ОСТАЛО: рад у сменама, обезбеђена исхрана, пробни рад. Слање пријава на посао имејлом: bojan@
hotelsiesta.rs. Организовање групног разговора са кандидатима. Оглас је отворен до 24.05.2021. године.

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.

Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време
2 извршиоца

31.03.2021. | Број 927 |
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Медицина

Медицина
ДОМ ЗДРАВЉА ТРГОВИШТЕ
17525 Трговиште
Краља Петра I Карађорђевића 81
тел. 017/452-210

Доктор медицине

на одређено време до 30. јуна 2021.
године, ради замене одсутне запослене
која се налази на специјализацији, за
рад у Служби за здравствену заштиту
одраслог становништва
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радних односа утврђених Законом о раду, кандидат мора
испуњавати и следеће услове: завршен медицински
факултет, положен стручни испит, лиценца, положен
возачки испит Б категорије. Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома
здравља Трговиште. Кандидати подносе: пријаву на
оглас, кратку личну и радну биографију (CV) са адресом
и контактом телефоном, фотокопију личне карте, фотокопију возачке дозволе, оверену фотокопију дипломе о
завршеном факултету, оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених, оверену фотокопију извода из
матичне књиге венчаних уколико је дошло до промене
презимена, оверену фотокопију уверења о држављанству, оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, оверену фотокопију лиценце издате од надлежне
коморе (или решење о упису у именик надлежне коморе).
Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан
је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које заснива 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. Рок за подношење пријава је 8 дана од објављивања
огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије,
у публикацији “Послови” НСЗ и веб-сајту Дома здравља
Трговиште. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране. Пријаву са документима којима се
доказује испуњеност услова огласа доставити у затвореној коверти са назнаком “За оглас” на горенаведену
адресу. Кандидатима који не буду изабрани, не враћа се
конкурсна документација, али исту могу преузети у просторијама Правне службе ДЗ Трговиште. У складу са чланом 9 став 3 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна
покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник
РС ”, бр. 96/2019 и 58/2020– Анекс I), одлуку о избору
кандидата који су се пријавили на наведено радно место,
доноси директор ДЗ Трговиште. Са изабраним кандидатом биће закључен уговор о раду у складу са Законом
о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС и 113/2017 и 95/2018) и
Посебним Колективним уговором за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник
РС”, бр. 96/2019 и 58/2020– Анекс I). За све информације
можете се обратити на телефон 017/452-210.

ПУ „ФУТУРИНО”
11000 Београд, Херцеговачка 19
тел. 063/8583-825

Медицинска сестра општег смера
рад на превентиви

УСЛОВИ: положен стручни испит, лиценца, искуство
минимум годину дана. Пријаве слати на горе наведену
адресу. Рок за пријаву 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ КНЕЖЕВАЦ

23330 Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 85

Спремач/спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште услове
прописане законом: завршено основно образовање.
Заинтересовани кандидати подносе следећу докумен-
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тацију: пријаву на оглас са кратком биографијом, фотокопију личне карте, уверење о држављанству, оверену
фотокопију дипломе о завршеној основној школи. Предност имају кандидати са претходним радним искуством.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од
објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање, на званичној веб-страници Министарства здравља Републике Србије и сајту
Дома здравља Нови Кнежевац. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кандидат је дужан да приликом заснивања радног односа достави лекарско уверење о способности за рад.
Пријаве са траженом документацијом слати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс – не отварати”.

Домар – мајстор одржавања
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште услове
прописане законом: завршено средње образовање,
положен возачки испит за Б категорију. Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију: пријаву
на оглас са кратком биографијом, фотокопију личне
карте, уверење о држављанству, оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи, фотокопију
возачке дозволе. Предност имају кандидати са претходним радним искуством.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од
објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање, на званичној веб-страници Министарства здравља Републике Србије и сајту
Дома здравља Нови Кнежевац. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кандидат је дужан да приликом заснивања радног односа достави лекарско уверење о способности за рад.
Пријаве са траженом документацијом слати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс – не отварати”.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО
ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ
„Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ”
11000 Београд, Др Суботића 5

Виши санитарни техничар /
санитарно-еколошки инжењер

у Одељењу за епидемиолошки надзор
Центра за контролу и превенцију
болести, на одређено време до 31. јула
2021. године, због повећаног обима
посла
Опис послова и радних задатака: Прикупља и обрађује
податке о болестима. Спроводи мере за спречавање
ширења заразних болести. Врши надзор над управљањем, раздвајањем и дистрибуцијом инфективног
медицинског отпада. Врши упућивање радника на
обављање здравствених прегледа за одређене категорије запослених, других лица и клицоноша. Прикупља и обрађује податке о кретању заразних болести
на територији Републике Србије. Прикупља резултате
лабораторијских потврђених случајева у оквиру надзора. Пружа техничку помоћ у припреми стручно-методолошких препорука и у организовању едукација
здравствених радника. Ради на пословима по потреби здравственог надзора посебних категорија становништва у амбуланти и на терену, води евиденцију
о корисницима, обавештава о резултатима и заказује
здравствене прегледе. Обавља и друге послове и
задатке по налогу шефа одељења.
УСЛОВИ: високо образовање: на струковним студијама
првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању
од најмање две године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године;
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци у наведеном звању; знање рада на рачунару; организационе
способности. Пријаве и CV слати на адресу: Институт
за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”,
Др Суботића 5, 11000 Београд, са назнаком: „За конкурс – виши санитарни техничар / санитарно-еколошки
инжењер, Одељење за епидемиолошки надзор”. 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”.

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

Струковна/виша гинеколошкоакушерска сестра

за потребе Клинике за гинекологију
и акушерство, на одређено време до
повратка запослене са дужег одсуства,
пробни рад од 3 месеца

Медицински техничар општег смера

за потребе Службе за анестезију и
реанимацију, 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 („Службени гласник РС”, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 –
одлука УС и 113/17, 95/2018) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији
послова у Универзитетском клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној
копији следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; сведочанства за сваки
разред средње школе за медицинске техничаре/сестре
са средњом школском спремом за радно место; уверење о положеном стручном испиту одговарајућег профила; уверење о држављанству РС; извод из матичне
књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако
је кандидат променио презиме); кратка биографија са
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. Кандидати који имају радно искуство (укључујући стручно
оспособљавање и усавршавање) треба да доставе
доказ/потврду о радном стажу од стране Републичког
фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО),
односно доказ/потврду о волонтерском стажу у струци
од стране надлежне службе. Кандидати су у обавези
да на пријави наведу за која радна места конкуришу
са називом организационе јединице (било да конкуришу на једно радно место или на више радних места).
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања радног односа, изабрани
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос; доказ да се против кандидата не
води кривични поступак, да оптужница није ступила
на правну снагу и да није покренута истрага (уверење
надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван
за кривична дела која га чине неподобним за рад у
здравственој установи (уверење надлежне полицијске
управе или полицијске станице); дозволу за рад –
лиценцу коју је издала надлежна комора (ако је кандидат у радном односу) или решење о упису у комору
(ако кандидат није у радном односу) за радно место.
Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене
документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу
користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке
обрађује Универзитетски клинички центар Крагујевац.
Оглас је објављен путем сајта Министарства здравља
Републике Србије, путем сајта Универзитетског клиничког центра Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса биће објављени на
сајту Универзитетског клиничког центра Крагујевац
(www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани могу
захтевати повраћај конкурсне документације. 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

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

Медицина

ИЗМЕНЕ ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

Огласи објављени 24.03.2021. у публикацији „Послови”
(стране 20 и 21 – 3 огласа), веб-сајту установе и вебсајту Министарства здравља, мењају се у делу врсте
заснивања радног односа, тако да сва три огласа (за
сва радна места) гласе: оглас за пријем у радни однос
на одређено време на 6 месеци. Ова измена важи од
дана оглашавања на сајту НСЗ (24.03.2021. године).

ОРДИНАЦИЈА „Др ВЕБЕР”
21000 Нови Сад
тел. 062/528-922
e-mail: ordinacija@drveber.com

Гинеколошко-акушерска сестра
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у занимању гинеколошко-акушерска сестра, основна информатичка обука
(Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook); енглески језик
– почетни ниво, стручни испит за здравствене раднике.
Јављање кандидата на контакт телефон: 021/528-922
или 062/528-922. Рок за пријаву је 22.04.2021. године.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“
11060 Београд – Палилула
Кнез Данилова 16
тел. 011/3248-844

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање економске струке: на
основним академским студијама у обиму од 240 ЕСПБ
бодова, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању до четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; познавање рада на рачунару (основни пакет
MS Office и Windows окружење), најмање три године
радног искуства.
Опис послова: Израђује процедуре за финансијско
управљање и контролу (ФУК), прати стање, спроводи стручне анализе, испитује информације, анализира
акте и припрема извештаје о финансијским и рачуноводственим питањима из области делокруга рада,
припрема податке за израду општих и појединачних аката, прикупља и обраћује податке за израду
извештаја, анализа и финансијских прегледа, пружа
саветодавне услуге које се састоје од савета, смерница, обуке, помоћи, или других услуга у циљу повећања
вредности и побољшања процеса управљања ДЗП, на
основу објективног прегледа доказа обезбеђује уверавање о адекватности и функционисању постојећих
процеса управљања ризиком контроле и управљања
организацијом и да ли ови процеси функционишу на
предвиђен начин и омогућују остваривање циљева
ДЗП, учествује у изради нацрта извештаја у сегментима за које је вршио тестирање документације и података, учествује у припреми документације за израду
анализа, извештаја и информација у вези обављених
ревизија, даје савете када се уводе нови системи,
процедуре и задаци, врши успостављање сарадње са
интерном ревизијом, обавља остале задатке из домена
своје струке неопходне да би се остварила сигурност
у погледу функционисања система финансијског управљања и контроле (ФУК), прати прописе из економске области и друге прописе из домена рада одељења,
обавља и друге послове из домена своје струке по
налогу непосредног руководиоца.

Медицинска сестра – техничар

у амбуланти за здравствену заштиту
деце, пробни рад 3 месеца
УСЛОВИ: медицинска школа, средње образовање,
педијатријски смер; стручни испит, лиценца; најмање
шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре / техничара; познавање рада на рачунару (основни
пакет MS Office и Windows окружење).

Бесплатна публикација о запошљавању

Опис послова: бави се здравствено-васпитним радом
из домена своје области, припрема и учествује у
обављању превентивних прегледа, обрада рана,
фиксациони завој, скидање конаца и копчи, фракционарно давање серума и других лекова, обрада опекотина, давање интравенских ињекција, давање ИМ
и СЦ ињекција у служби и стану болесника, давање
вакцине и превијање у служби и у стану болесника,
узимање бриса из носа и грла, одговорна је за правилно вођење медицинске документације, евиденција
корисника, дневне рекапитулације медицинског рада,
месечни преглед медицинског рада, пријава заразних
обољења, пријава хроничних обољења, врши требовање и набавку ампулираних лекова и инструмената.
Контролише рок трајања лекова и санитетског материјала и контролише хладни ланац лекова. Одговорна
је за потрошњу и залихе ампулираних лекова и санитетског материјала, обавља дезинфекцију радног простора у интервенцијама, превијалишту и ординацији,
припрема материјале и инструменте за рад, вођење
електронских картона, фактурисање услуга и утрошак
материјала, ради и остале послове из области своје
струке по налогу одговорне сестре, за свој рад одговорна је одговорној медицинској сестри, непосредном
руковдиоцу и начелнику службе.

Виши радиолошки техничар
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање медицинске струке, на
основним студијама првог степена (струковне студије)
по пропису који уређује високо образовање, почев од
10. септембра 2005. године; на основним студијама
у трајању од најмање две године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; стручни испит, лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у звању вишег радиолошког техничара, познавање рада на рачунару (основни пакет MS
Office и Windows окружење), потврда о радној способности за рад у зони јонизујућег зрачења.
Опис послова: води неопходну медицинску документацију и евиденцију у Служби, врши снимања у
радиографији и мамографији, припрема контрастна средства и растворе неопходне за рад, припрема
пацијента, опрему и средства за дијагностичке и УЗ
прегледе, помаже лекару радиологу код свих радиоскопских и радиографских прегледа где је то потребно, одговоран је за употребу заштитних средстава при
раду у зони јонизујућег зрачења, стара се о редовном
одржавању апарата у Ро и УЗ кабинету, фактурише
пружене здравствене услуге; ради и остале послове из
своје струке по налогу одговорног радиолошког техничара и начелника службе којима је и одговоран за
свој рад.
ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију лиценце и фотокопију држављанства. Доставити неоверене
фотокопије, које се не враћају кандидатима. Рок за
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања
огласа, поштом или личном доставом у писарницу
Дома здравља „Др Милутин Ивковић“, Кнез Данилова
16, IV спрат, соба бр. 12. Обавезно назначити за које
радно место се конкурише. Резултати огласа ће бити
објављени на сајту Дома здравља: www.dzpalilula.org.
rs и на огласној табли – IV спрат.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд
Краљице Јелене 22

Техничар одржавања одеће
УСЛОВИ: основно образовање. Кандидати су у обавези
да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о завршеној основној школи, фотокопију личне карте, кратку
биографију са адресом и контакт телефоном. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
се неће разматрати. Кандидати који испуњавају услове
огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања
додатних информација. Кандидат који буде изабран,
пре закључивања уговора дужан је да достави доказ о
здравственој способности за рад на наведеним пословима. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу Дома здравља
Раковица, Краљице Јелене 22, Београд. Пријаве слати
поштом на адресу: Дом здравља Раковица, 11090 Београд, Краљице Јелене 22, са назнаком „За оглас” или
лично доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

Виши физиотерапеут
УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о вишој медицинској школи / висока здравствена школа струковних студија,
фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
фотокопију решења о упису у Лекарску комору или
фотокопије дозволе за рад – лиценце, кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се
неће разматрати. Кандидати који испуњавају услове
огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања
додатних информација и провере стручног знања
који су важни за доношење одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора
дужан је да достави доказ о здравственој способности
за рад на наведеним пословима. Одлука о избору ће
бити објављена на огласној табли поред писарнице
у приземљу Дома здравља Раковица, Краљице Јелене 22, Београд. Пријаве слати поштом на адресу: Дом
здравља Раковица, 11090 Београд, Краљице Јелене 22,
са назнаком „За оглас” или лично доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

Доктор медицине – изабрани лекар,
специјалиста медицине рада
пробни рад 2 месеца

УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о завршеном медицинском
факултету, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту из медицине рада, фотокопије
дозволе за рад – лиценце, кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа, могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних
информација и провере стручног знања који су важни
за доношење одлуке о пријему. Кандидат који буде
изабран, пре закључивања уговора дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима. Одлука о избору ће бити објављена
на огласној табли поред писарнице у приземљу Дома
здравља Раковица, Краљице Јелене 22, Београд.
Пријаве слати поштом на адресу: Дом здравља Раковица, 11090 Београд, Краљице Јелене 22, са назнаком „За оглас” или лично доставити у писарницу Дома
здравља Раковица.

ОПШТА БОЛНИЦА БОР
19210 Бор, Др Мишовића 1

1) Доктор медицине

на одређено време до 6 месеци због
повећаног обима посла услед актуелне
епидемиолошке ситуације
3 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да
испуњавају и следеће посебне услове: завршен медицински факултет, положен стручни испит, VII/1 степен
стручне спреме, решење о упису у комору и важећа
лиценца за рад. Критеријуми за избор кандидата: просечна оцена студирања, дужина чекања на посао, радно искуство у струци по положеном стручном испиту,
оцена комисије за избор кандидата.

2) Медицинска сестра
– техничар

на осталим болничким одељењима,
на одређено време до 6 месеци због
повећаног обима посла услед актуелне
епидемиолошке ситуације
3 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да
испуњавају и следеће посебне услове: завршена медицинска школа, медицинска сестра – техничар, општи
смер, IV степен стручне спреме; положен стручни
испит; решење о упису у комору и важећа лиценца за
рад. Критеријуми за избор кандидата: просечна оцена
школовања, дужина чекања на посао, радно искуство у
струци по положеном стручном испиту, оцена комисије
за избор кандидата.
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Медицина
ОСТАЛО: Опис послова: према Правилнику о систематизацији радних места Опште болнице Бор. Уз
пријаву заинтересовани кандидати подносе доказе о
испуњености општих и посебних услова – неоверене
копије докумената (неће се враћати кандидатима),
уз краћу биографију (CV). Кандидати који се јаве на
оглас могу бити позвани на разговор ради пружања
додатних информација које могу бити важне за одлуку о избору кандидата. Кандидат који буде изабран,
пре закључњења уговора о раду дужан је да достави
доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима и оригинале/оверене копије потребне
документације. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа. Оглас ће бити објављен на
сајту Министарства здравља РС и Опште болнице Бор
и код Националне службе за запошљавање. Пријаве са
потребном документацијом доставити на адресу: Општа
болница Бор, Др Мишовића 1, 19210 Бор, са назнаком
„За оглас” и бројем радног места за које се конкурише.

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

Помоћни радник

на нези болесника на осталим
болничким одељењима, на одређено
време на период од 18 месеци, пробни
рад од 3 месеца
10 извршилаца
УСЛОВИ: основна школа. Општи услови за заснивање
радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник
РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 – одлука УС, 113/17 и 95/18) и посебни услови
утврђени Правилником о унутрашњој организацији са
систематизацијом радних места Универзитетског клиничког центра Крагујевац. Посебан услов за заснивање
радног односа за послове је: радно искуство у здравственој установи на терцијарном нивоу здравствене
заштите у трајању од 3 месеца. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома завршене основне школе; уверење о
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених;
извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат
променио презиме); кратка биографија са адресом,
контакт телефоном, имејл-адресом; као доказ о радном искуству (укључујући стручно оспособљавање
и усавршавање) кандидати треба да доставе доказ/
потврду о радном стажу од стране Републичког фонда
за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО), односно доказ/потврду о волонтерском стажу у струци од
стране надлежне службе. Кандидати који уђу у ужи
избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да
достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни
однос; доказ да се против кандидата не води кривични
поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног
суда); уверење да кандидат није осуђиван за кривична
дела која га чине неподобним за рад у здравственој
установи (уверење надлежне полицијске управе или
полицијске станице). Уколико изабрани кандидат не
достави горе наведене документе у захтеваном року,
са њим се неће засновати радни однос. На радне односе засноване по окончаном конкурсу примењиваће се
важећа Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама. Пријавом на
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима
рукује и податке обрађује Универзитетски клинички
центар Крагујевац. Оглас је објављен и путем сајта Министарства здравља Републике Србије и сајта
Универзитетског клиничког центра Крагујевац. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови” Националне службе за
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Коначни резултати конкурса бити
објављени на сајту Универзитетског клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт телефон: 034/505-273. 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)“.
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УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

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

1. Медицинска сестра – техничар

Медицински техничар општег смера
за потребе Службе за анестезију и
реанимацију, на одређено време од 18
месеци, пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
– одлука УС и 113/17) 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 искуство у здравственој установи на терцијарном нивоу здравствене заштите у трајању од 3 месеца. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној
копији следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; уверење о положеном
стручном испиту одговарајућег профила; уверење о
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених;
извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат
променио презиме); кратка биографија са адресом,
контакт-телефоном, имејл-адресом; кандидати који
имају радно искуство (укључујући стручно оспособљавање и усавршавање) треба да доставе доказ/потврду о радном стажу од стране Републичког фонда за
пензијско и инвалидско осигурање (ПИО), односно
доказ/потврду о волонтерском стажу у струци од стране надлежне службе. Кандидати 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 није осуђиван за кривична дела која га чине
неподобним за рад у здравственој установи (уверење
надлежне полицијске управе или полицијске станице); дозволу за рад – лиценцу коју је издала надлежна
комора (ако је кандидат у радном односу) или решење
о упису у комору (ако кандидат није у радном односу)
за радно место. Уколико изабрани кандидат не достави
горенаведене документе у захтеваном року, са њим се
неће засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци
се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује
и податке обрађује Универзитетски клинички центар
Крагујевац. Оглас је објављен и путем сајта Министарства здравља Републике Србије и сајта Универзитетског клиничког центра. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса биће објављени
на сајту Универзитетског клиничког центра Крагујевац
(www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани могу
захтевати повраћај конкурсне документације. Телефон
за контакт: 034/505-273. 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)“.

на осталим болничким одељењима,
за рад у Одсеку за имплантологију у
Служби за ортопедију и трауматологију,
на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене до
истека породиљског одсуства
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV
степен, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци
радног искуства у наведеном звању.

2. Медицинска сестра – техничар

на осталим болничким одељењима,
за рад у Одсеку за стандардну негу
у Служби за урологију, на одређено
време ради замене привремено одсутне
запослене до истека породиљског
одсуства
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV
степен, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци
радног искуства у наведеном звању.

3. Гинеколошко-акушерска сестра
бабица
у породилишту, за рад у Одељењу
акушерства Службе за гинекологију
и акушерство са неонатологијом,
на одређено време на 3 месеца због
повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња медицинска школа гинеколошко-акушерског смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

4. Виши радиолошки техничар

у дијагностици, за рад у Служби
радиолошке дијагностике при
Заједничким медициским пословима,
на одређено време на 3 месеца због
повећаног обима посла, са скраћеним
радним временом
УСЛОВИ: виша медицинска школа или висока здравствена школа струковних студија, смер за РО техничара и положен стручни испит, VI/1 или VI/2 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. Заинтересовани 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), оверену 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. Уколико
изабрани кандидат не достави наведена документа у
остављеном року, са њим се неће закључити уговор
о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаву доставити у затвореној коверти,
са назнаком: „За оглас“, са називом и редним бројем
радног места за које се конкурише, искључиво поштом
а на наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144
тел. 018/804-215

Спремач – хигијеничар

на одређено време због повећања обима
пословања

Посао се не чека, посао се тражи

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о раду.
Посебни услови: завршена основна школа. Кандидати су обавезни да уз пријаву са биографијом доставе:

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

Медицина / Здравство и социјална заштита
диплому о завршеној основној школи; потврду издату од стране Националне службе за запошљавање о
дужини чекања на запослење или потврду о радном
искуству; биографију са адресом и контакт телефоном.
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа.
Пријаве на оглас доставити лично или поштом на адресу: Општа болница Алексинац, Момчила Поповића 144,
18220 Алексинац, са назнаком: „Пријава на оглас за
пријем у радни однос спремача / хигијеничара”. Пријаве са непотпуном документацијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране. Контакт телефон:
018/804-215, 018/804-211.

УСТАНОВА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА
ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ
21000 Нови Сад, Пут доктора Голдмана 4
тел. 021/4805-900

Хигијеничар

на одређено време 1 месец
УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Након остваривања
контакта телефоном, доставити радну биографију,
сведочанство, копију личне карте. Рок за пријаву је
24.04.2021. године.

ОПШТА БОЛНИЦА
„Др АЛЕКСА САВИЋ“

18400 Прокупље, Пасјачка 2

Доктор медицине

пробни рад 3 месеца
4 извршиоца
УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академским студијам, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године; на
основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године, положен стручни испит,
лиценца. Кандидати подносе: пријаву са кратком
биографијом, адресом и контакт телефоном, оверену
фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце
издате од надлежне коморе.

Виша медицинска сестра
– техничар
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање, здравствене струке, на
студијама првог степена (основне струковне/академске
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, положен стручни испит и лиценца. Кандидати достављају: пријаву са кратком биографијом,
адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију
дипломе (уверења) о завршеним основним струковним
студијама односно основним студијама здравствене
струке, оверена фотокопија уверења (потврде) о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце
издате код надлежне коморе.

Медицинска сестра – техничар
пробни рад од 3 месеца
5 извршилаца

УСЛОВИ: средње образовање здравствене струке, смер
општи, педијатријски и гинеколошко-акушерски, са
положеним стручним испитом и лиценцом. Кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом, адресом
и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о
завршеној средњој медицинској школи, оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце издате од надлежне
коморе. Пријаве слати искључиво поштом у затвореним
ковертама, на горе наведену адресу са назнаком „Пријава на конкурс“. Неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање и неотворене ће се вратити пошиљаоцу са назнаком датума када су примљене. Пријава са
непотпуним подацима и непотпуном документацијом
ће бити одбијена. Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања.

Бесплатна публикација о запошљавању

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

Фармацеутски техничар

за потребе Службе за фармацеутску
здравствену делатност (болничка
апотека), на одређено време ради
замене привремено одсутне запослене
до повратка са трудничког, породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа фармацеутског 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)“.

Здравство и социјална заштита
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ
„ОЗРЕН” СОКОБАЊА
18230 Сокобања
Насеље Озрен бб
тел. 018/830-927

Спремач/спремачица

у просторијама у којима се пружају
здравствене услуге, на одређено време
ради замене радника на боловању
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, НК радник. Као доказе
о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем
телефона и адресом, оверену фотокопију сведочанства о
завршеној основној школи, очитану личну карту. Пријаве
кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране. Пријаве које
пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Пријаве на оглас достављати
у затвореним ковертама путем поште на адресу: Специјална болница за плућне болести „Озрен” Сокобања, Насеље
Озрен бб, 18230 Сокобања, уз напомену „Пријава на оглас
за спремача” или лично у просторијама болнице.

ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
24420 Кањижа
Петефи Шандора 44

Стручни сарадник
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да има стечено високо образовање на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, односно лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне
студије) или вишим образовањем и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области, психолошких, педагошких, политичких наука – катедра за
социјални рад и специјалне едукације и рехабилитације
(дефектолог) – оверена фотокопија дипломе, лиценца
за обављање основних послова – оверена фотокопија
лиценце, познавање рада на рачунару (познавање овог
услова извршиће се провером кандидата који су ушли у
ужи избор), познавање језика који су у службеној употреби у општини Кањижа (српски и мађарски језик) –
познавање овог услова извршиће се провером кандидата
који су ушли у ужи избор.

Сарадник на услугама у локалној
заједници
УСЛОВИ: Кандидат треба да има средње образовање –
оверена фотокопија дипломе, сертификат о успешно
завршеној обуци по акредитованом програму за рад на
тим пословима – оверена фотокопија, санитарна књижица – фотокопија, познавање језика који су у службеној
употреби у општини Кањижа (српски и мађарски језик) –
познавање овог услова извршиће се провером кандидата
који су ушли у ужи избор.

Неговатељ
УСЛОВИ: Кандидат треба да има средњу стручну спрему
четвртог степена – оверена фотокопија дипломе, сертификат о успешно завршеној обуци по акредитованом
програму за рад на тим пословима – оверена фотокопија, најмање шест месеци радног искуства, у складу са
прописима којима се уређује област социјалне заштите
– потврда о радном искуству, познавање језика који су
у службеној употреби на територији општине (српски и
мађарски језик) – познавање овог услова извршиће се
провером кандидата који су ушли у ужи избор.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати достављају
потребну документацију у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса, лично или на адресу: Центар за
пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа,
24420 Кањижа, Петефи Шандора 44, са назнаком: „Пријава на конкурс”.

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА
СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица
Српских владара бб
тел. 017/813-755

Директор

на мандатни период
од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које
испуњава следеће услове: 1. да је држављанин Републике
Србије, 2. да је стекло високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године и одговарајући академски, односно стручни
назив утврђен у области правних, психолошких, педагошких и андрагошких наука, специјалне едукације и рехабилитације, социолошких, политичких, економских или
медицинских наука, 3. да има најмање пет година радног
искуства у струци. Уз пријаву, кандидат треба да достави
следеће доказе: 1. уверење о држављанству РС (оригинал
или оверену фотокопију, не старију од шест месеци); 2.
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију); 3. диплому о завршеном факултету (оригинал или оверену фотокопију); 4. оверену копију радне
књижице или потврду о радном искуству уструци (оригинал или оверену фотокопију, не старију од шест месеци); 5. уверење надлежне полицијске управе о некажњавању(оригинал или оверену фотокопију, не старију од
шест месеци); 6. потврду суда да се против кандидата не
води истражни поступак (оригинал или фотокопија, не
старија од шест месеци); 7. радну биографију (оригинал);
8. програм рада установе за мандатни период од четири
године (оригинал). Кандидати достављају пријаву са доказима о испуњености услова у затвореној коверти, са назнаком „Пријава на конкурс за избор директора – не отварати”, препорученом пошиљком на адресу: Дом за смештај
старих лица, Српских владара бб, 17530 Сурдулица или
лично у правну службу установе. Рок за подношење пријава је 15 дана, рачунајући од дана објављивања конкурса у
публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Благовременом пријавом сматра се пријава која је
предата у року утврђеном конкурсом. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног
органа неће се узимати у разматрање. Све додатне информације могу се добити на телефон: 017/813-755.

САЈМОВИ
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Здравство и социјална заштита

СОС ДЕЧИЈЕ СЕЛО КРАЉЕВО
ДОМ ПУН ЉУБАВИ ЗА СВАКО ДЕТЕ

- саставља план ФР активности, организује процесе пријема новчаних донација и
донација у стварима, стара се о току документације, успоставља систем евиденција
примљених донација и подноси месечне извештаје.

Пре 15 година, захваљујући међународној организацији СОС Дечија села, у Краљеву
су постављени темељи за изградњу 14 кућа за СОС хранитељске породице које брину о деци без родитељског старања. Тако је наше СОС Дечије село Краљево почело
свој живот, водећи се мисијом да свако дете има право на дом пун љубави.

Управљање људским ресурсима и њихов развој:
- управља радом административног тима ДС Краљево, учествује у процесима селекције кандидата за подређене позиције, даје предлоге за заснивање или престанак радног односа, стара се о њиховом стручном оспособљавању и усавршавању,
поставља радне циљеве и оцењује радни учинак;
- за свој рад одговара директору ДС Краљево.

До данас, код нас је одрасло и осамосталило се преко 165 деце из целе Србије.
Тренутно имамо 92 деце, младих и студената, о којима брине 14 СОС мама/хранитељица.
Наш концепт бриге о деци без родитељског старања јединствен је и по томе што
се деца не раздвајају од биолошких сестара и браће, и што се за свако дете прави
и спроводи индивидуални план развоја, а породице имају свакодневну интензивну
подршку стручног и административног тима СОС Дечијег села.
У циљу даљег развоја и ширења операција СОС Дечијег села Краљево, укључујући
и реорганизацију интерних процеса, тражимо одговарајућег кандидата за позицију

Вођа административног тима СОС ДС Краљево
Локација: Краљево

Сврха позиције:
- води и координира рад чланова административног тима, управља административно-оперативним пословима у циљу обезбеђења да програми СОС ДС Краљево функционишу у складу са свим релевантним законским општим и појединачним актима
и пружа логистичку подршку за несметано функционисање свих успостављених
процеса (инвестиционо и текуће одржавање све покретне и непокретне имовине);
- функционално управља оперативним буџетом и обезбеђује услове за ефикасан рад
програма и услуга за децу и младе, породице и заједницу, у оквиру визије, мисије и
вредности организације и стратешког плана;
- координира процесе прикупљања средстава са Одељењем за прикупљање средстава и комуникацију и активно учествује у повећању финансијске самосталности
ДС Краљево, у складу са локалним потенцијалом.
Кључне одговорности
Управљање, планирање и оперативни развој ДС Краљево:
- управља администрирањем успостављених система и структура ДС Краљево кроз
активно учешће у планирању и спровођењу стратегије рада и развоја ДС Краљево,
израђује годишњи план активности у свом домену активности;
- стара се и надгледа процес примене одредаба и правила из Правилника о заштити
од корупције и преваре у циљу правилног извршења одредаба и обавеза из Правилника о заштити од корупције и преваре донетог на нивоу ДС Краљево;
- обезбеђује спровођење Политике заштите деце у свим програмима и пројектима
Фондације.
Управљање финансијама, администрацијом и буџетирање:
- активно учествује у процесу буџетирања, финансијског планирања и управљања
средствима у свом домену посла, надгледа систем интерне контроле;
- даје предлог плана и контролише набавке, те организује спровођење набавки које
су предмет посебног итересовања (вредност, хитност, комплексност);
- организује логистичку подршку за потребе службеног путовања (одобрава
коришћење службених возила, коришћење смештаја и сл.), као и за одржавање
радионица, обука, дечијих активности, преноћишта у ДС Краљево и др.;
- организује евиденције које се тичу дистрибуције робе и донација, коришћења
канцеларијског материјала, пропагандног материјала, заштитне опреме, средстава
за дезинфекцију и чишћење, материјала за дечије активности и др.;
- предлаже ефикасна решења за бољу контролу и смањење трошкова у домену
свог рада.
Управљање пословима инвестиционог и текућег одржавања покретне и
непокретне имовине ДС Краљево:
- израђује Годишњи план и Извештај текућег и инвестиционог одржавања покретне и непокретне имовине ДС Краљево (финансијски и акциони план и следствени
извештај);
- организује и надгледа текуће и инвестиционо одржавање покретне и непокретне
имовине ДС Краљево (објекте, земљиште, инфраструктуру, возила, опрему, ситан
инвентар и др.), по потреби ангажује учешће или надзор трећих лица за обављање
ових послова;
- успоставља и контролише процесе ефикасног функционисања система за грејање,
водоводни систем (бунарски систем и градски систем воде), канализациони систем,
електросистем, организовање одношења смећа и дезинфекције заједничких површина, телефонску и интернет мрежу, систем надзора, систем заштите од пожара,
систем громобранске заштите и др. системе који се користе у ДС Краљево;
- организује полугодишњу проверу стања покретне и непокретне имовине ДС
Краљево са посебним акцентом на службене станове, ажурира план одржавања
текуће године у складу са чињеничним стањем провере и даје предлог за буџет
наредне године;
- организује комисију за годишњи попис основних средстава ДС Краљево, упоређује
их са рачуноводственим стањем и даје ауторизацију комисијског предлога за отпис.
Умрежавање, заговарање и изградња партнерстава:
- учествује у активном промовисању организације ка екстерној публици, кроз одржавање и изградњу дугорочних односа са донаторима, нарочито са корпоративним
донаторима (велика, мала и микро предузећа, предузетници и друге компаније),
ради прикупљања средстава кроз континуирану и дугорочну сарадњу;
- успоставља и развија сарадњу са локалном заједницом, партнерским и другим
организацијама, на промовисању СОС вредности и ради прикупљања средстава;
- планира, прати, процењује постојеће активности на прикупљању средстава и даје
препоруке и процедуре за увођење нових, а у складу са процедуром планирања и
извештавања издатом од стране Одељења за прикупљање средстава;
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Компетенције:
- изражено комуникативна особа, мотивисана за усвајање нових знања и са иницијативом у раду;
- развијене социјалне вештине и оријентација на корисника;
- изражен осећај за хуманост и културална сензитивност;
- одговорост и прецизност у раду и развијене аналитичке вештине;
- способност стратешког размишљања;
- вођење тимова и управљање процесима;
- иновативност и решавање проблема;
- доношење одлука и делегирање;
- управљање учинком и развојем запослених.
Квалификације:
- високо образовање (економија, техничке науке, менаџмент);
- знање рада на рачунару;
- најмање 5 година радног искуства на позицијама вођења финансија, набавке, одржавања, од тога најмање 3 године на руководећим позицијама;
- активно знање енглеског језика;
- активно знање рада на компјутеру.
Молимо заинтересоване кандидате да своју биографију доставе електронским путем
на: karijera@sos-decijasela.rs.
Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

СОС ДЕЧИЈЕ СЕЛО КРАЉЕВО
ДОМ ПУН ЉУБАВИ ЗА СВАКО ДЕТЕ
Пре 15 година, захваљујући међународној организацији СОС Дечија села, у Краљеву
су постављени темељи за изградњу 14 кућа за СОС хранитељске породице којe
брину о деци и младима без родитељског старања. Тако је наше СОС Дечије село
Краљево почело свој живот, водећи се мисијом да свако дете има право на дом пун
љубави.
До данас, код нас је одрасло и осамосталило се преко 165 деце из целе Србије. Тренутно имамо 92 деце, младих и студената о којима брине 14 СОС мама/хранитељица.
Наш концепт бриге о деци и младима без родитељског старања јединствен је и по
томе што се они не раздвајају од биолошких сестара и браће, и што се за свако дете
прави и спроводи индивидуални план развоја. СОС породице имају свакодневну
интензивну подршку стручног тима СОС Дечијег села.
У оквиру СОС Дечијег села Краљево тражимо одговарајућег кандидата за позицију

СОС породични асистент
Локација: Краљево

Кључне одговорности:
• изграђује и негује стабилан однос са децом у свакој СОС породици;
• развија и негује породичну атмосферу у свим сферама породичног живота;
• помаже СОС родитељу/хранитељу да утиче на формирање културе живљења и
становања, естетско, морално и радно васпитање деце, систематски развија радне,
хигијенске и културне навике код деце;
• реализује предвиђени распоред дневних активности у породици, одговорна је за
уредност деце, посебно при одласку у вртић, школу или код лекара;
• помаже деци у учењу, а за децу предшколског узраста организује активности:
читање прича, причање бајки, учење песмица и друге игре, организује и прати децу
на друге активности, у кући и ван куће, на излете, летовања, зимовања и слично;
• помаже СОС родитељу/хранитељу да обавља послове хигијене у кући: одржавање
санитарног чвора, кухиње, постељине, завеса, подних облога и осталог простора у
кући, учествује у месечном генералном чишћењу куће, припрема оброке;
• евидентира кварове, ломове и друге потребе настале у време њеног рада у кући,
одговорно се односи према средствима за рад и намештају и примењује прописане
мере заштите на раду, противпожарне заштите и друге мере безбедности.
Компетенције:
• комуникативна особа са развијеним социјалним вештинама, мотивисана за рад
са децом;
• одговорност и доследност у раду;
• спремност за рад у атмосфери која промовише и примењује високопрофилисане хуманитарне принципе, са посебним акцентом на заштиту права и достојанства
детета.
Квалификације:
• средње образовање у трајању од најмање 2 године (усмерења васпитачке струке),
• предност имају кандидати са искуством у раду са децом.
Заинтересовани могу своју пријаву послати на: karijera@sos-decijasela.rs.
Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.
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Индустрија и грађевинарство
„ZIJIN” DOO BOR
ОГРАНАК РБМ МАЈДАНПЕК
19250 Мајданпек
e-mail: hr.rbm@zijinbor.com

Возач tonly камиона
76 извршилаца

УСЛОВИ: за радно место могу конкурисати лица са
завшеном техничком или саобраћајном струком и обавезном Ц или ЦЕ категоријом; предност имају лица са
возачким и ауто-механичарским искуством; пожељно
знање енглеског језика.

Радници за одржавање хигијене
2 извршиоца

УСЛОВИ: пожељно је знање енглеског језика.
ОСТАЛО: CV, фотокопију – очитану личну карту, фотокопију дипломе, доставити портиру у рудничкој дирекцији
огранка РБМ или послати на имејл: hr.rbm@zijinbor.com.
Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на лекарски преглед и на тест за опојна средства.

„CONSTRUCTION MODE”
ДОО ВЕЛИКА ПЛАНА

11320 Велика Плана, Јасеничка 7
тел. 062/239-211
e-mail: bojan.damjanovic@yahoo.com

Електричар за монтажу
електроинсталација и повезивање
пробни рад 1 месец
5 извршилаца

УСЛОВИ: лице са завршеним III, IV, IV степеном стручне
спреме електротехничке школе.

Заваривање ТИГ, МАГ
пробни рад 1 месец
5 извршилаца

УСЛОВИ: лице са завршеним III степеном стручне спреме, електрозаваривач; лице са завршеним IV степеном
стручне спреме, универзални заваривач.

Израда и монтажа челичне
конструкције
пробни рад 1 месец
5 извршилаца

УСЛОВИ: лице са завршеним III степеном стручне спреме, бравар.
ОСТАЛО: Теренски рад, обезбеђен смештај, обезбеђена
исхрана. Слање пријаве за посао имејлом. Јављање кандидата на контат тел. 062/239-211.

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ
„GRANDE ADRIATIC” FOOD
16000 Лесковац, Текстилна 38
тел. 064/6577-810

Помоћни радник у магацину
– хладњачи

на одређено време, радно место у Кули
Опис посла: рад у хладњачи, утовар-истовар робе.
УСЛОВИ: III, II или I степен стручне спреме, без обзира
на занимање. Јављање кандидата на телефон: 064/6577810, достављање радних биографија на увид. Рок за
пријаву: 23.04.2021.

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

„KAPPA STAR RECZCLING“ DOO,
UMKA

36000 Краљево, Умка, Тринаестог октобра 1
тел. 066/8834-005
e-mail: mia.canev@krs.rs

Култура и информисање
ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ „ПАРАЋИН”

Возач виљушкара
на одређено време

35250 Параћин
Томе Живановића 17
тел. 035/562-035

УСЛОВИ: потребно радно искуство; II степен стручне
спреме; возачка дозвола Б категорије.

Кустос документариста

„KAPPA STAR RECZCLING“ DOO, UMKA
36000 Краљево, Умка, Тринаестог октобра 1
тел. 066/8834-005
e-mail: mia.canev@krs.rs

Радник на сортирању и балирању
на одређено време

УСЛОВИ: пробни рад.

ВП „ЈУЖНА МОРАВА” ДОО МРАМОР
18252 Мерошина, Мраморско брдо бб
тел. 062/9795-318

Грађевински лаборант

за рад у Долцу, општина Бела Паланка
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пожељно радно
искуство. Рад у сменама. Место рада: каменолом у месту
Долац, општина Бела Паланка. Заинтересовани кандидати јављају се на број телефона: 062/9795-318.

Руковалац багером

за рад у Долцу, општина Бела Паланка
2 извршиоца
УСЛОВИ: II или III степен стручне спреме; руковалац
грађевинских машина / механизације; пожељно радно
искуство у каменолому; возачка дозвола Б и Ц категорије. Рад у сменама. Место рада: каменолом у месту
Долац, општина Бела Паланка. Заинтересовани кандидати јављају се на број телефона: 062/9795-318.

Електричар на погонима јаке струје
за рад у Долцу, општина Бела Паланка

УСЛОВИ: III степен стручне спреме електро струке;
пожељно радно искуство у каменолому. Рад у сменама.
Место рада: каменолом у месту Долац, општина Бела
Паланка. Заинтересовани кандидати јављају се на број
телефона: 062/9795-318.

Руковалац дампером

за рад у Долцу, општина Бела Паланка
2 извршиоца
УСЛОВИ: II или III степен стручне спреме; руковалац
грађевинских машина / механизације; радно искуство:
12 месеци; возачка дозвола Ц категорије. Рад у сменама. Место рада: каменолом у месту Долац, општина Бела
Паланка. Заинтересовани кандидати јављају се на број
телефона: 062/9795-318.

Руковалац дробиличног постројења
за рад у Долцу, општина Бела Паланка

УСЛОВИ: III степен стручне спреме машинског смера.
Додатна знања и искуство: руковање грађевинским
машинама, возачка дозвола Б категорије, пожељно радно искуство. Рад у сменама. Место рада: каменолом у
месту Долац, општина Бела Паланка. Заинтересовани
кандидати јављају се на број телефона: 062/9795-318.

„TEHNOS PROFI“ DOO NIŠ
18110 Суви До, Велимира Митића бб
тел. 063/455-650

Заваривач – бравар
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме машинске
струке; пожељно радно искуство. Заинтересовани кандидати јављају се на контакт телефон: 063/455-650. Рок
за пријаву: 25.04.2021. године.

Опис посла: организује, координира и одговоран је за
обављање најсложенијих стручних послова у оквиру вођења документације, односно регистара, досијеа
предмета од изузетног и великог значаја; одговоран је
за обављање најсложенијих стручних послова у оквиру
делатности од општег интереса која се односи на очување културног и историјског наслеђа; израђује план и
програм рада, даје смернице за рад запосленима којима је надређен и контролише њихов рад; самостално
решава проблеме у вези са вођењем документације
и регистрима за које не постоје смернице и упутства;
врши пријем података и обавезне фото-документације из
збирки музеја за регистар културних добара музеја или
врши пријем регистратуре и архивске грађе и грађе која
сведочи о делатности музеја (досијеа изложби, манифестација, акција); води регистре документационе на основу правилника или упутстава надлежног архива; одговоран је за документарну или архивску грађу коју чува и
стара се о њеном стању и условима чувања према принципима превентивне заштите; координира и организује
послове на развоју дигиталног регистра културних добара музеја или архивске и документарне грађе од значаја
за историју музеја и хемеротеке музеја; координира и
организује послове на изради досијеа предмета од изузетног и великог значаја, сређује досијеа и води бригу о
њима; издаје документацију, на основу утврђене политике позајмице документације, на коришћење запосленима у музеју и јавности; организује посао и извршава
све послове на уношењу података о културним добрима
из музеја у Централни регистар у складу са утврђеним
правилима о вођењу централног регистра, а у сарадњи
са кустосима збирки, непосредно; издаје податке о културним добрима унетим у Централни регистар према
утврђеној политици и нивоима доступности; учествује у
изложбеној делатности музеја, у планирању и реализацији основне поставке и повремених изложби; сарађује
на изради образовног, информативног и пропагандног
материјаласпроводи активности и пројекте на дигитализацији и дигиталној трансформацији културног наслеђа.
УСЛОВИ: 1. високо образовање – филозофски факултет
(група за Археологију, историју уметности, класичне науке, историју, етнологију и антролологију) на студијама
другог степена (мастер академске, мастер струковне,
специјалистичке академске) по пропису који уређује
високо образовање, почев од 7. октобра 2017. године;
на студијама другог степена (мастер академске, мастер
струковне, специјалистичке академске, специјалистичке струковне) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године до 7. октобра
2017. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; изузетно:
на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова по
пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе; 2.
знање енглеског језика (чита/пише/говори); 3. положен
стручни испит за стручно звање кустоса. Пожељно је да
кандидати имају искуство рада у музејској делатности у
трајању од 3 године, а обавезно је да кандидати имају
положен стручни испит за стручно звање кустоса.
ОСТАЛО: кандидати су у обавези да уз пријаву поднесу
и следећу документацију: биографија кандидата; оверена копија дипломе или уверења о стручној спреми;
очитана лична карта; доказ о радном искуству; доказ о
положеном стручном звању; уверење надлежног органа
да кандидатније правносанжно осуђиван на безусловну
казну затвора у трајању од 6 месеци због извршења кривичног дела за која се води поступак по службеној дужности (уверење не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; доказ о
општој здравственој способности. Конкурс је објављен
и на огласној табли послодавца, интернет презентацији
послодавца као и у публикацији НСЗ „Послови” (издање
за целу територију Републике Србије). Конкурс је отворен 10 дана од датума објављивања у публикацији НСЗ
„Послови”. Пријаве слати на адресу: Завичајни музеј
Параћин, Томе Живановића 17 са назнаком „Пријава на
конкурс за запошљавање”. У обзир ће се узети само благовремене и потпуне пријаве. Датум усменог разговора
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ће бити накнадно одређен о чему ће кандидати бити
накнадно обавештени (имејлом, телефоном, препорученом пошиљком и сл.). Изборни поступак ће бити спроведен увидом комисије у поднету документацију и усменим
разговором са кандидатима који су благовремено поднели потпуне пријаве и за које је утврђено да испуњавају
услове из конкурса, којом приликом ће исти решавати и
тест знања из области послова предметног радног места.
Усмени разговор и тестирање кандидата биће обављени
у просторијама послодавца – Завичајни музеј Параћин у
Параћину, Томе Живановића бр 17. Посебно ће се вредновати активно познавање страних језика као и одговарајући рад на рачунару. Сва обавештења о конкурсу
се могу добити на телефон Завичајног музеја Параћин
сваког радног дана у времену од 7 до 15 часова на телефон: 035/562-035.

4) Сарадник у звању асистента за
ужу научну област Термоенергетика
за групу предмета Tоплотне
турбомашине и термоенергетска
постројења

Наука и образовање
ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VII/1 степен
стручне спреме и други услови утврђени чланом 84
Закона о високом образовању и чланом 135 Статута
Машинског факултета.

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.

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/izborzvanje-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
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Органска хемија

Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се
у току рада.

на одређено време од 5 година

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.

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

Б Е О Г РА Д
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

1) Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Термомеханика

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

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 доцента за ужу
научну област Бродоградња
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.

3) Наставник у звању доцента за
ужу научну област Термоенергетика
за групу предмета Tоплотне
турбомашине и термоенергетска
постројења
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.

Посао се не чека, посао се тражи
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11000 Београд, Ђушина 7
тел. 011/3219-100

Ванредни професор за ужу научну
област Хидрогеологија
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области којој припада ужа научна област. Остали
услови утврђени су одредбама члана 74 став 8 Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018, 73/2018, 67/2019 и 6/2020) и одредбама чл. 1, 6 и 24 Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 200 од 23.11.2017. године), у складу са
којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Доцент за ужу научну област
Инжењерство нафте и гаса

на одређено време од пет година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области којој припада ужа научна област. Остали
услови утврђени су одредбама члана 74 став 6 Закона о високом образовању („Службени гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019 и
6/2020 – др. закони) и одредбама чл. 1, 6 и 24 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 200 од
23.11.2017. године), у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.
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Наука и образовање

Доцент за ужу научну област
Економска геологија

на одређено време од пет година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области којој припада ужа научна област. Остали услови утврђени одредбама члана 74 став 6 Закона о високом образовању („Службени гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019 и
6/2020 – др. закони) и одредбама чл. 1, 6 и 24 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 200 од
23.11.2017. године), у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (биографија, списак
стручних радова објављених у научним часописима
или зборницима, са рецензијама, диплома о одговарајућој стручној спреми, изјава о изворности, извод из
матичне књиге рођених и уверење о држављанству),
доставити на адресу: Рударско-геолошки факултет,
Ђушина 7, 11000 Београд, соба 107. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се
узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ
ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Карнегијева 4
тел. 011/337-0425

Ванредни професор за ужу научну
област Инжењерство неорганских
хемијских производа
за потребе наставе на Катедри за
неорганску хемијску технологију

УСЛОВИ: доктор техничких наука из области Хемија и
хемијска технологија. Остали услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању, Статутом Технолошко-металуршког факултета, Критеријумима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду,
Правилником о начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника,
сарадника и истраживача Технолошко-металуршког
факултета, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс се подносе у писаној
форми на адресу: Технолошко-металуршки факултет, Служба за опште послове – пријава на конкурс,
Београд, Карнегијева 4, (Архива, канцеларија 8) и у
електронској форми на имејл-адресу: kadrovskasl@tmf.
bg.ac.rs. Уз пријаву доставити и доказе о испуњености
услова: опширну биографију са освртом на стручни
рад, диплому о одговарајућој стручној спреми, списак
научних радова са радовима и све остало релевантно
за конкурс. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Одлука о избору
донеће се у року од 6 месеци од дана истека за подношење пријаве на конкурс.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Каменичка 6
тел. 069/8066-389

Редовни професор за ужу научну
област Економска теорија и анализа
УСЛОВИ: научно-истраживачка и наставничка оријентација кандидата у области Основа економије и Економике транзиције, у оквиру уже научне области.
Кандидати су у обавези да у пријави назначе своју
научно-истраживачку и наставничку оријентацију.

Сарадник у настави за ужу научну
област Пословна економија и
менаџмент
на одређено време од 1 године

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: научно-истраживачка и наставничка оријентација кандидата у области Маркетинга, Маркетинга
услуга, Пословног маркетинга и Дигиталног маркетинга. Кандидати су у обавези да у пријави назначе своју
научно-истраживачку и наставничку оријентацију.
ОПШТИ УСЛОВИ: За кандидате под а) су прописани
одредбама Закона о високом образовању, Минималним
условима за избор у звања наставника на универзитету, које је донео Национални савет за високо образовање, Статутом Универзитета у Београду, Правилником
о минималним условима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду и општим актима Универзитета у Београду – Економског факултета којима се
уређују услови и поступак за стицање звања наставника. Општи услови за кандидате под б) су прописани одредбама Закона о високом образовању, Статутом
Факултета, Правилника о ближим условима за избор
сарадника Факултета и Критеријума за стицање звања
наставника и сарадника Економског факултета.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса и прилозима: биографија, библиографија (списак радова и радови), копије диплома, копија уверења о држављанству, достављају се на
адресу: Универзитет у Београду – Економски факултет, Каменичка 6, соба 139, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

ОШ „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“
11030 Београд, Пожешка 52
тел. 011/3554-845

Наставник српског језика

на одређено време до повратка радника
са боловања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном
звању. кандидат мора да поседује одговарајућу стручну спрему предвиђену Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручног сарадника у основној школи. Кандидат поред општих услова за заснивање радног односа из чл. 24 Закона о раду, треба да
испуњава и посебне услове из чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр.
88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/2020). Пријаве за
заснивање радног односа са одговарајућом документацијом којом се доказује испуњеност услова, а то је:
фотокопија дипломе, фотокопија извода из матичне
књиге рођених, фотокопија уверења о држављанству.
Фотокопије тражених докумената морају бити оверене. Лекарско уверење кандидат доставља пре закључивања уговора о раду. Уверење о неосуђиваности
правоснажном пресудом за кривична дела утврђено у
члану 139, став 1, тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат сам доставља.
Кандидат који испуњава услове дужан је да се подвргне провери психофизичких способности за рад са
децом и ученицима, коју врши надлежна служба за
послове запошљавања Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве са документацијом послати на горенаведену адресу.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11500 Обреновац, Краља Петра I 12
тел. 011/8721-178

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове предвиђене чланом 122 став 2, 5 и 6, чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања: да имају одговарајуће високо
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника
средње стручне школе, подручја рада Електротехника,
Машинство и обрада метала, Економија право и администрација и Трговина, угоститељство и туризам, лице
које има одговарајуће високо образовање за стручног
сарадника: 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) подтачке а) мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; да поседују дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; да имају обуку и
положен испит за директора установе; да имају најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе крвичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике Србије; да
знају српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад – српски језик. Уз пријаву на конкурс
кандидати треба да приложе: доказ о држављанству
Републике Србије – уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија);
извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригила или оверена фотокопија); оверен препис / фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем образовању;
оверен препис / фотокопија дозволе за рад наставника, васпитача и стручног сарадника – лиценце, односно
уверења о положеном стручном испиту; оверен препис
/ фотокопија дозволе за рад – лиценце за директора
школе, уколико је кандидат поседује (документација
кандидата без доказа о положеном испиту за директора школе сматраће ће се комплетном, уколико су остала документа уредно достављена, а изабрани директор
биће у обавези да положи испит за директора у законском року, у року од две године од дана ступања на
дужност); потврду о радном искуству – да има најмање
осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања (потврда мора бити потписана и оверена од
стране установе); уверење надлежног суда да против
кандидата није покренут кривични поступак, донета
наредба о спровођењу истраге, подигнута оптужница
или донето решење о одређивању притвора за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона (оригинал
или оверена фотокопија, не старије од шест месеци);
уверење да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела наведена у члану 139
став 1 тачка 3 Закона и да није утврђено дискриминаторно понашање издато од стране МУП-а (оригинал
или оверена фотокопија, не старије од шест месеци);
уверење привредног суда да кандидат није осуђиван
за привредни преступ у вршењу дужности (оригинал
или оверена фотокопија, не старије од шест месеци);
доказ о знању српског језика, односно језика на ком
се остварује образовно-васпитни рад (само кандидат
који одговарајуће образовање није стекао на српском
језику); лекарско уверење потребно за рад наставника
и стручних сарадника – о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима; кандидат може доставити доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника), ако га поседује; кандидат који је претходно
обављао дужност директора установе, дужан је да достави доказ о резултатима стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања; преглед
кретања у служби са биографским подацима (необавезно); оквирни план рада за време мандата (необавезно); доказе о својим стручним и организационим
способностима (необавезно); кандидат попуњава
пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја
и одштампан, попуњен и потписан формулар заједно
са пријавом на конкурс за избор директора и комплетном документацијом доставља лично или поштом на
адресу школе. Директор се бира на период од четири
године. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве слати на адресу школе: Техничка
школа, Краља Петра I 12, 11500 Обреновац. Одлука
министра о именовању директора биће донета након
спроведеног поступка у законом прописаном року, а
о резултатима конкурса кандидати ће бити обавештени након пријема решења донетог од стране министра просвете, науке и технолошког развоја РС. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и путем телефона: 011/8721-178.
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА
ЗА ДИЗАЈН КОЖЕ

11000 Београд, Војислава Илића 88

Секретар школе

БОР
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

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

19300 Неготин
Интернационалних бригада 57
тел. 019/542-735

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице
под условима из чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то ако: а) има одговарајуће 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. год.; б) има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; в) није осуђивано правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примања мита или давања мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за коју није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
г) има држављанство Републике Србије; д) зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Докази о испуњености услова из тачака а), в), г)
и д) достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености
услова из тачке б) прибавља се пре закључења уговора о раду.

Поновљен конкурс

ОСТАЛО: У складу са чланом 154 кандидати попуњавају пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи.
Сваки кандидат који учествује на конкурсу дужан је
да достави: 1. попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја; 2. потписану пријаву на конкурс
са кратком биографијом; 3. оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 4. уверење
о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старија од шест месеци); 5. извиод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија); 6. доказ о неосуђиваности, извод из казнен евиденције који издаје МУП Србије (не старије од
шест месеци); 7. доказ о знању српског језика и језика
на којем се остварује образовно-васпитни рад у школи (осим кандидата које су одговарајуће образовање
стекли на том језику, пошто се сматра да они познају
језик на којем се изводи образовно-васпитни рад); 8.
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). Напомена: сви докази се прилажу у
оригиналу или овереној фотокопији. Конкурс спроводи Конкурсна комисија, коју именује директор школе. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, биће
упућени на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања, о чему ће учесници конкурса
бити обавештени на бројеве телефона које су навели у својим пријавама. Разговор са кандидатима ће се
обавити у просторијама школе, а о месту и времену
ће бити благовремено обавештени. Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене, непотпуне, уз које
нису приложени докази који се траже конкурсом, као
ни пријаве оних кандидата који не испуњавају услове у погледу образовања, врсте и степена стручне
спреме. Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном
поступку, у складу са Законом о заштити података о
личности („Сл. гласник РС“, бр. 87/18). Пријаве на конкурс доставити на адресу: Техничка школа за дизајн
коже, Војислава Илића 88, 11000 Београд, у року од
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“, са назнаком „За конкурс“. За додатне
информације се можете обратити школи на број телефона: 011/263-2183.
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Наставник предметне наставе –
немачки језик
са 66,67% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених Законом 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), треба да испуњава услове утврђене Законом 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), односно да: има одговарајуће
високо образовање сходно члану 140 Закона, стечено
на 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. Кандидат који је, сходно члану 140
став 1 тачка 1) подтачка (2) Закона, стекао 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. Кандидат треба да испуњава и услове у погледу степена и врсте образовања за
наставника предмета немачки језик, прописане 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, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020,
8/2020, 16/2020 и 19/2020), и то: професор, односно
дипломирани филолог за немачки језик и књижевност; професор немачког 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).
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 Немачки језик и књижевност; Немачки језик; 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 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; има држављанство
Републике Србије; зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.Кандидати попуњавају
пријавни формулар који се може преузети на званичној интернет страници Министарства просвете науке
и технолошког развоја Републике Србије, и потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи, у року од осам дана
од дана објављивања конкурса. Уз пријавни формулар

кандидат треба да достави следећу документацију: 1)
доказ о држављанству Републике Србије – оригинал
или оверену копију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци у односу на дан истека конкурса);2)
оригинал, оверен препис или оверену копију дипломе
о стеченом одговарајућем високом образовању (кандидат који има високо образовање стечено на студијама другог степена сходно члану 140 став 1 тачка
1) подтачка (2) Закона, доставља оригинал, оверен
препис или оверену копију дипломе другог степена и
оригинал, оверен препис или оверену копију дипломе
студија првог степена); 3) доказ, из казнене евиденције МУП Републике Србије, да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
му је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као ни за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старији од 6 месеци у односу
на дан истека конкурса); 4) доказ о знању српског
језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику); 5) радну биографију
– пожељно. Доказ о испуњености услова из члана 139
став 1 тачка 2) Закона да кандидат има има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење) доставља се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве се могу предати
поштом или непосредно на горенаведену адресу.
Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Уз пријавни формулар и потребну
документацију кандидат доставља и податке о адреси пребивалишта и броју телефона на који може бити
контактиран. Конкурс спроводи Конкурсна комисија
коју именује директор. Конкурсна комисија утврђује
благовременост и потпуност пријава на конкурс и
испуњеност законских услова за пријем у радни однос
кандидата у року од осам дана од дана истека рока
за пријем пријава и бира кандидате који улазе у ужи
избор за пријем у радни однос. Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима, коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. 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, а потом с кандидатима
са листе обавља разговор. Разговор се заказује телефонским путем, после чега се кандидату шаље и писмени позив, електронском поштом или препорученом
пошиљком. После обављеног разговора Конкурсна
комисија доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Додатне информације о конкурсу могу се добити
од секретара школе на телефон 019/542-735 или путем
електронске поште на адресу: osbranko.ng@gmail.com

Посао се не чека, посао се тражи
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Ч АЧ А К
ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ АЛЕКСАНДАР I”
Горњи Милановац
Хероја Дражевића 2

Директор

на мандатни период
од четири године
УСЛОВИ: директор установе може да буде лице које
испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о ближим условима за избор
директора установа образовања и васпитања. Кандидат за директора мора: да има одговарајуће образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне
школе или стручног сарадника, да има дозволу за рад
наставника или 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; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или 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; да није правноснажно осуђиван
за привредни преступ у обављању раније дужности.
Предност за избор директора има кандидат који је
стекао неко звање према прописима из области образовања. Кандидат за директора не може да оствари
предност приликом избора ако је у току избора утврђено да је против њега покренут кривични поступак за
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања. 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, дужност
директора основне школе може да обавља лице које
има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 овог
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 установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
Уз пријаву на конкурс кандидат за директора дужан је
да достави документацију којом доказује испуњеност
услова за избор, и то: јавну исправу о стеченом одговарајућем образовању, уверење о дозволи за рад наставника или стручног сарадника, уверење о положеном
испиту за директора, ако је испит положио, потврду
о годинама рада на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, уверење надлежне полицијске управе о неосуђиваности
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, уверење о држављанству
Републике Србије; уверење надлежног суда о неосуђиваности за привредни преступ у обављању раније
дужности, уверење надлежног суда да се не води кривични поступак за кривична дела из члана 139 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; доказ о стеченом звању према прописима
из области образовања, извештај просветог саветника

Бесплатна публикација о запошљавању

о стручно-педагошком надзору над радом кандидата,
извештај о стручно-педагошком надзору установе и
оцену спољашњег вредновања доставља кандидат који
је раније обављао дужност директора (доказ: потврда
установе). Лекарско уверење кандидат доставља по
позиву Комисије за избор директора пре сачињавања
извештаја о спроведеном поступку за избор директора.
Пријаву, уз радну биографију, са доказима о испуњености услова за избор, кандидат доставља поштом на
горенаведену адресу или непосредно предаје секретару школе у затвореној коверти. Неблаговремене
и непотпуне пријаве Комисија за избор директора
одбациће приликом обраде конкурсне документације.
Пријава на конкурс се подноси у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса.

ЈАГОДИНА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

35230 Ћуприја
Кнеза Милоша бб
тел. 035/847-1772, 847-2466

Наставник рачунарства и
информатике

са 60% радног времена
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
(замена директора школе
у првом мандату)
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања: да имају одговарајуће
високо образовање у складу са чланом 140 Закона
о основама система образовања и васпитања, као и
посебне услове предвиђене у Правилнику о степену
и врсти образовања наставника из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС – Просветни гласник”,
бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 – исп, 13/2016, 2/2017,
13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020, 15/2020 и 1/2021). У
радни однос може бити примљено лице, под условима прописаним законом и ако: 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, 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 које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да је држављанин Републике Србије; да зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар преузет са сајта
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
доставити: кратку биографију; оригинал или оверену фотокопију дипломе (као доказ о одговарајућем
образовању); доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело утврђено у
чл. 139 ст. 1 т. 3 Закона (не старије од 6 месеци);
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених
(на новом обрасцу, оригинал или оверена копија не
старије од 6 месеци); доказ о испуњености услова –
психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење), подноси
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду;
доказ о знању српског језика као и језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад у школи, доставља
се само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику. Докази о испуњености услова
достављају се у оригиналу или овереној фотокопији.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу: Техничка школа, Кнеза Милоша бб, 35230 Ћуприја, са назнаком: „За конкурс”. Ближе информације о конкурсу
могу се добити на телефон: 035/8471-772, 8472-466,
код секретара школе.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ОШ „ИЛИЈА ГАРАШАНИН”
34300 Аранђеловац
Јосифа Панчића 7
тел. 034/6711-818

Наставник математике
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 24
Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука
УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), у радни однос може да буде примљено лице које испуњава и услове прописане чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/18, 10/2019): да има одговарајуће
високо образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона о
основама система образовања и васпитања и у складу
са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника за рад у основној школи
(„Службени гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019
од 15.08.2019. године): на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије);
(1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука,
високо образовање на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
има држављанство РС; да зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад (односи се на кандидате
који образовање нису стекли на српском језику).
ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају пријемни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Уз пријемни формулар (са званичне интернет странице), потребно је да
кандидат достави школи: радну и личну биографију са
адресом и контакт телефоном; диплому одговарајућег
степена и врсте стручне спреме (оверену фотокопију,
да није старија од 6 месеци); кандидат који има високо образовање стечено на студијама другог степена
доставља оверену копију дипломе другог степена и
оверену копију дипломе основних академских студија;
уверење да није осуђиван правоснажном пресудом
за наведена кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања
(оригинал или оверена фотокопија, да није старије од 6
месеци) из МУП-а; уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија, да није старија од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених издат на прописаном
обрасцу са холограмом (оригинал или оверена фотокопија, да није старије од 6 месеци); уколико диплома
није издата на српском језику, потврду да зна српски
језик, за лица која нису стекла образовање на српском
језику – доказ о положеном испиту из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе, односно доказ о положеном испиту из српског језика са методиком по програму одговарајуће висикошколске установе за радно место (оригинал или оверена фотокопија)
– прилажу само кандидати за наставнике. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима – лекарско уверење, подноси се
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Наука и образовање
пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање
на конкурс је осам дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете
у разматрање. Пријавни формулар и конкурсом тражене доказе о испуњавању услова доставити у року од 8
дана од дана објављивања конкурса на горе наведену
адресу, са назнаком: „За конкурс”. Контакт телефон:
034/6711-818.

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

Сарадник у звању асистента за
научну област Медицинске науке,
ужа научна област Протетика
на одређено време на 3 године

УСЛОВИ: доктор стоматологије, стечен статус студента
докторских студија, сваки од претходних степена студија завршен са просечном оценом најмање осам (8),
смисао за наставни рад, завршена одговарајућа здравствена специјализација.

Сарадник у звању асистента за
научну област Медицинске науке,
ужа научна област Болести зуба и
ендодонција
на одређено време на 3 године

УСЛОВИ: доктор стоматологије, стечен статус студента
докторских студија, сваки од претходних степена студија завршен са просечном оценом најмање осам (8),
смисао за наставни рад, завршена одговарајућа здравствена специјализација.

Сарадник у звању асистента за
научну област Медицинске науке,
ужа научна област Болести зуба и
ендодонција
на одређено време на 3 године

УСЛОВИ: доктор стоматологије, стечен статус студента
докторских студија, сваки од претходних степена студија завршен са просечном оценом најмање осам (8),
смисао за наставни рад, завршена одговарајућа здравствена специјализација
Општи предуслов: Кандидати морају да испуњавају
општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен
чланом 72 став 4 Закона о високом образовању и чланом 135 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, који
доказују потврдама надлежних органа да нису осуђивани за кривична дела прописана наведеним прописима.
ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама
Закона о високом образовању („Службени гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 и 73/2018), Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских
наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. На конкурс приложити: 1. пријаву на конкурс, 2. биографију, 3. уверење
о држављанству, 4. извод из матичне књиге рођених,
5. оверене фотокопије диплома или уверења којима
се потврђује ниво образовања, 6. потврду надлежног органа да кандидат није правноснажно осуђиван
за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или
примања мита у обављању послова у високошколској
установи; 7. потврду да је студент докторских студија,
8. списак стручних и научних публикација и по један
примерак тих публикација у складу са упутством које
се налази на страници Факултета http: //www.medf.
kg.ac.rs/dokumenti_za_izbor.php. Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкурса,
сви кандидати су у обавези да доставе и у електронској форми (на компакт диску – CD). Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву
је 15 дана од дана објављивања конкурса.
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ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-990

Наставник у звање доцент или
ванредни професор за научну
област Машинско инжењерство и
за ужу научну област Производно
машинство
на одређено време
од 5 година

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

Наставник у звање ванредни
професор или редовни професор
за научну област Машинско
инжењерство и за ужу научну област
Примењена механика
на одређено време
од 5 година или
на неодређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме – научни назив
доктора наука из научне области за коју се наставник
бира. Општи предуслов: Кандидат мора да испуњава
општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен
чланом 72 ставом 4 Закона о високом образовању.
Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Крагујевцу,
Статута Факултета инжењерских наука Универзитета
у Крагујевцу, Правилника о критеријумима за избор
наставника Универзитета у Крагујевцу, Правилника о
начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу и
Правилника о ужим научним, уметничким и стручним
областима Универзитета у Крагујевцу. Уз пријаву на
конкурс потребно је доставити: диплому или уверење

о стеченом докторату из одговарајуће научне области
и диплому или уверење о претходно завршеним степенима студија у оригиналу или овереној копији;
оверену фотокопију личне карте или очитану личну
карту; биографију, доказ о педагошком искуству са
навођењем послова које је кандидат обављао, ако
кандидат има педагошког искуства; оцену педагошког
рада ако кандидат има педагошког искуства; списак
стручних и научних радова, као и саме радове; уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван
за кривична дела, у оригиналу или овереној копији;
друге доказе којима се доказује испуњеност прописаних услова, обавезних и изборних елемената за избор
наставника. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у обзир. Сву документацију са доказима о испуњености услова конкурса, сви кандидати су
обавезни да доставе и у електронској форми на компакт-диску – ЦД-у, у складу са Упутством за примену,
начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току
поступка избора у звање (доступно на: http://www.
kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Пријаве кандидата са
прилозима доставити на адресу: Факултет инжењерских наука, 34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6, са
назнаком радног места, научне области и уже научне
области за коју се конкурише. Конкурс остаје отворен
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ и на интернет страници Факултета инжењерских
наука Универзитета у Крагујевцу и Универзитета у
Крагујевцу.

Наставник у звање доцент
или ванредни професор за научну
област Машинско инжењерство и за
ужу научну област
Примењена механика
на одређено време
од 5 година

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање стечено на студијама трећег степена (докторске академске
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студије. по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године), односно стечен
назив доктора наука по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; завршена одговарајућа здравствена специјализација.
ОПШТИ ПРЕДУСЛОВ: Кандидати морају да испуњавају
општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен
чланом 72 став 4 Закона о високом образовању и чланом 135 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, који
доказују потврдама надлежних органа.
ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019 и
6/2020 – др. закон), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Крагујевцу, Правилником о критеријумима за избор у
звање наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. На конкурс приложити: 1. пријаву на конкурс;
2. биографију; 3. уверење о држављанству, 4. извод из
матичне књиге рођених, 5. оверене фотокопије диплома или уверења којима се потврђује ниво образовања,
6. потврду надлежног органа да кандидат није правноснажно осуђиван за кривична дела против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова
у високошколској установи; 7. списак стручних и научних публикација и по један примерак тих публикација,
а за кандидате који су у радном односу на Факултету
медицинских наука у Крагујевцу и потврду Комисије за
квалитет о педагошком раду. Упутством за примену,
начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току
поступка избора у звање наставника на Универзитету
у Крагујевцу које је саставни део Правилника о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу (https://www.
kg.ac.rs/Docs/Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_izbora_u_
zvanje_nastavnika.pdf) утврђена је обавеза кандидата
да релевантна документа која прилаже ради оцене
испуњености општих услова, као и обавезних и изборних елемената прописаних одредбама Правилника о
критеријумима за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу достави и у електронској форми
(на компакт диску – ЦД). Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 15 дана
од дана објављивања конкурса.

К РА Љ Е В О
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И
ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАНИ
36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб
тел. 036/5150-024

Оглас објављен 10.03.2021. године у публикацији
„Послови“, поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

36214 Врба
тел. 036/865-336, 036/5865-582
e-mail: osvrba@tron-inter.net

Наставник физичког и здравственог
васпитања
УСЛОВИ: VII/1 стручне спреме. Кандидат поред општих
услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 – Одлука УС, 113/2017, 95/2018 – аутентично
тумачење), треба да испуњава и посебне услове прописане члановима: 139 став 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5, чланом 140 став 1 тачка 1) подтачка 1 и 2 и тачка 2) истог
члана, чланом 142 став 1 и став 2. Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
88/2017, 27/2018, 10/019, 6/2020). Степен и врста обра-

зовања морају бити у складу са чланом 3 став 1 тачка
12) 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, 19/2020). Кандидат мора да
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова. Наставник који је у току студија положио испит
из педагогије и психологије или положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање
из члана 142 став 1 овог закона. Кандидат који који нема
образовање из члана 142 став 1 овог закона, обавезан
је да га стекне у року од једне, а највише две године од
дана пријема у радни однос, као услов полагања испита
за лиценцу. Кандидат треба 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 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 језик на коме се остварује образовно-васпитни рад – српски језик. Кандидат попуњава пријавни
формулар на званичној интернет страници Министрства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз попуњен пријавни формулар
кандидат прилаже: оригинал или оверену фотокопију
дипломе; оригинал или оверену фотокопију доказа 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 по 6 бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова, односно доказ о положеним
испитима из педагогије и психологије или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу
(за кандидате који поседују наведени доказ); кандидат
који није положио испит из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина, обавезан је да их положи у
року од једне а највише две године од дана пријема у
радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу;
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 (оригинал или оверену фотокопију), не старији од 6
месеци; доказ о знању језика обавезно достављају само
они кандидати који образовање нису стекли на српском
језику, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског
језика; лекарско уверење, којим се потврђује да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, подноси се пре закључења
уговора о раду са изабраним кандидатом. 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.

Посао се не чека,
посао се тражи
31.03.2021. | Број 927 |
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ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
Вранеши
Михаила Петровића Аласа 1
тел. 036/5110-359

Наставник физичког васпитања
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа из чл. 24 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат треба да
испуњава и услове у складу са чл. 139 и чл. 140 став
1 тачка 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18, 10/19
и 6/20) и има одговарајуће образовање, у складу са
Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
– Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13). Уз пријаву
на конкурс доставити: уверење о држављанству, не
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених; оригинал или оверен препис / фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о неосуђиваности
правоснажном пресудом за кривично дело насиља у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
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, доказ о испуњености услова из члана 139
став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања
и васпитања – за извођење наставе на српском језику.
Кандидати обавезно попуњавају пријавни формулар
преузет са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја који заједно са
потребном документацијом достављају школи. Кандидати који буду изабрани у ужи избор у року од 8 дана
упућују се на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Лекарско уверење се прилаже пре потписивања уговора о раду. Копије морају бити оверене, овера не сме бити старија од 6 месеци. Лекарско
уверење се доставља по коначности одлуке о избору
кандидата, а пре потписивања уговора о раду. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве са потребним документима слати
на адресу: Основна школа “Бранко Радичевић“ Вранеши, Михаила Петровића Аласа 1. Сва обавештења на
телефон: 036/5110-359.

КРУШЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖИВАДИН АПОСТОЛОВИЋ”

37240 Трстеник, Кнегиње Милице 41
тел. 037/711-464

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закона, 10/19 и 6/20) и Правилником о
организацији и систематизацији послова у ОШ „Живадин Апостоловић”, и то: 1. да има одговарајуће образовање, завршена основна школа; 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
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 слкаду
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4.
да је држављанин Републике Србије; 5. да зна српски
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језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни
рад. Уз пријавни формулар који се попуњава на званичној интернет страници Министарства просвете и
одштампан доставља школи, кандидат треба да приложи оригинал или оверену копију: доказа о завршеном основном образовању; уверење о држављанству
(не старије од шест месеци); извод из матичне књиге
рођених; уверење из казнене евиденције (не старије
од шест месеци); кратку биографију. Доказ о знању
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у
школи се доставља само уколико одгаварајуће образовање није стечено на том језику. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способност за рад са децом и
ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати који буду изабрани у
ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима у Националну
службу за запошљавање у Крушевцу. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве достављати на горе наведену адресу, лично или поштом.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПАХУЉИЦЕ”
37220 Брус, Јосипа Панчића бб
тел./факс: 037/3826-527

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
односно до повратка запосленог са
функције директора
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова васпитача, може бити примљен кандидат који испуњава
следеће услове: 1. има одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне студије) или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године или на студијама првог степена (основне
струковне студије, основне академске студије или специјалистичке струковне студије), студијама у трајању
од три године или више образовање са звањем васпитач; 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 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; 4. има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик. Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: 1. попуњен и
одштампан пријавни формулар (налази се на званичној
интернет стра-ници Министарства просвете, науке и
техно-лошког развоја – део Ново на сајту, http: //www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc); 2. кратку биографију; 3. оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми или
уверење о стеченом високом образовању; 4. уверење о
држављанству (оригинал или оверену фото-копију, не
старије од 6 месеци); 5. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); 6. уверење о
неосуђиваности (не старије од 6 месеци, издаје МУП);
7. уверење да се против кандидата не води кривични
поступак (не старије од 6 месеци); 8. лекарско уверење
(прилаже кандидат који буде изабран по конкурсу, пре
закључења уговора о раду). Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања. Кандидати који буду изабрани у ужи избор у року од 8 дана
упућују се на психолошку процену способности за рад
са децом. Пријавни формулар са документацијом слати
препорученом поштом или доставити лично у установу,
у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурсну комисију”, на адресу: ПУ “Пахуљице” Брус, Јосипа Панчића
бб, Брус.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

37000 Крушевац, Војислава Илића 5
тел. 037/447-300

Чистачица
УСЛОВИ: послове чистачице могу да обављају лица
са завршеном основном школом; на основу члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19и 6/20) у радни однос могу бити примљена
лица, под условима прописаним законом ако: 1) имају
одговарајуће образовање (оригинал или оверена фотокопија дипломе или уверења о завршеном основном
образовању); 2) имају психичу, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) нису
осуђивана правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал или оверену фотокопију издату од
надлежног МУП-а); 4) имају држављанство Републике
Србије (оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству Републике Србије); 5) да знају језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ су
обавези да доставе само кандидати који образовање
нису стекли на српском језику) – доказује се потврдом
одговарајуће школске установе да је кандидат положио испит из српског језика. 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. Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи. Напомена: Уз пријаву
на конкурс обавезно доставити адресу и контакт телефон. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве достављати на наведену
адресу или лично сваког радног дана од 08.00 до 13.00
часова. Ближе информације о конкурсу могу се добити
на телефон 037/447-300 или 447-301.

ЛОЗНИЦ А
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БАМБИ”

15300 Лозница, Веселина Мисите 26
тел. 015/7882-122

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
за рад у припремном предшколском
програму у Јадранској Лешниици
УСЛОВИ: услове из члана 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019,
6/2020) и члана 39 Закона о предшколском васпитању
и образовању („Сл. гласник РС” бр. 18/2010, 101/2017,
113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон и 10/2019).
Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о
одговарајућем образовању (не старија од 6 месеци);
оригинал или оверену фотокопију уверења (не старије
од 6 месеци) полицијске управе да лице није осуђивано правоснажом пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за
кривична дела примања или давања мита;за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију и за које није у складу
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Наука и образовање
са законом утврђено дискриминаторно понашање (не
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија не старија од
6 месеци); уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија не старија од 6 месеци); кратку
биографију.

Медицинска сестра – васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, за
рад у старијој јасленој групи у објекту
„Бамби” у Лозници
УСЛОВИ: да испуњава услове из члана 139 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони,
10/2019, 6/2020) и члана 39 Закона о предшколском
васпитању и образовању („Службени гласник РС”, бр.
18/2010, 101/2017, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др.
закон и 10/2019). Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању (не старија од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију
уверења (не старије од 6 месеци) полицијске управе
да лице није осуђивано правоснажом пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрвнуће, за кривична дела примања или давања
мита;за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за
које није у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија не старија од 6 месеци);
уверење о држављанству не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија не старија од 6 месеци);
кратку биографију.
ОСТАЛО: Конкурс остаје отворен 8 дана од дана
објављивања. Сви заинтересовани кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи на горенаведену адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”

15320 Љубовија, Десанке Максимовић 3
015/561-763

Васпитач
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
опште услове, а на основу чланова 139 и 140 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон,
10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020): да имају одговарајуће образовање; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије;
познавање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Одговарајуће образовање је
регулисано чланом 141 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,,
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др.
закон и 6/2020): „Послове васпитача у предшколској
установи може да обавља лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена, студијама другог степена, студијама у трајању
од три године, вишим образовањем, односно одговарајућим средњим образовањем у складу са посебним
законом”. Уз пријаву на конкурс, која треба да садр-
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жи краћу биографију са битним подацима о кандидату,
кандидати треба да приложе: 1. попуњен и одштампан
пријавни формулар (налази се на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја у делу „Ново на сајту“); 2. доказ о поседовању
држављанства Републике Србије (уверење о држављанству); 3. оверен препис/фотокопију извода из матичне
књиге рођених, 4. оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми, 5. доказ о радном искуству, 6.
оверен препис/фототкопију дозволе (лиценце), 7. уверење о неосуђиваности, 8. лекарско уверење (прилаже
кандидат који буде изабран по конкурсу, пре закључења уговора о раду). Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Неблаговремени и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна
комисија коју именује директор установе. Кандидати
који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују
се на психолошку процену способности за рад са децом
коју врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Пријавни формулар са документацијом слати препорученом поштом
или доставити лично у установу у затвореној коверти,
са назнаком: „За конкурсну комисију” на адресу наведену у заглављу. Ближе информације могу се добити код
директора установе, на телефон: 015/561-763.

НИШ
ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ
18000 Ниш, Чарнојевића 10а

Асистент за ужу научну област
Безбедност и ризик система
на одређено време

УСЛОВИ: Општи и посебни услови су предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Факултета заштите на раду у Нишу и Правилником о поступку стицања
звања и заснивања радног односа сарадника Факултета заштите на раду у Нишу: студент докторских академских студија у одговарајућој научној области који
је сваки од претходних степена студија завршио са
просечном оценом најмање осам (8) и који показује
смисао за наставни рад; познавање рада на рачунару;
познавање једног светског језика; објављени научни,
односно стручни радови из области за коју се бира.
Као одговарајуће докторске академске студије сматрају
се докторске академске студије из научне области
Инжењерство заштите животне средине и заштите на
раду. Кандидати уз пријаву подносе: биографију, доказе о испуњености услова конкурса, списак референтних публикација и прилоге који документују наводе из
пријаве и омогућују увид у научни рад и стручне квалификације кандидата. Уз пријаву кандидати су дужни
да попуне образац који је доступан на интернет страници Факултета. Пријаве се подносе на адресу: Факултет заштите на раду у Нишу, Чарнојевића 10а, у року
од 8 дана од објављивања конкурса. Неблаговремене
пријаве, као и пријаве кандидата које нису поднете на
прописан начин, сматраће се неуредним и неће бити
разматране. Поднета конкурсна документација неће се
враћати кандидатима.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“

18105 Ниш, Вожда Карађорђа 29

Васпитач

у припремној предшколској групи
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице
које испуњава следеће услове: има одговарајуће образовање: одговарајуће високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне студије), односно на основним студијима у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године, или
одговарајуће више образовање, односно високо образовање на студијама првог степена (основне струковне
студије, основне академске студије или специјалистичке струковне студије); има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима

– лекарско уверење које се подноси пре закључења
уговора о раду са изабраним кандидатом; 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
за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике
Србије; зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни
формулар са званичне интернет странице министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи, у року од осам дана од
дана објављивања конкурса. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са децом иученицима доставља само изабрани кандидат по окончању
конкурса а пре закључења уговора о раду. Кандидати
су дужни да доставе: пријавни формулар доступан на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; уверење о неосуђиваности, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију), уверење из казнене евиденције издаје
МУП – полицијска управа; уверење о држављанству,
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених; кандидат
који није стекао образовање на српском језику доставља доказ о знању српског језика на коме се изводи
образовно – васпитни рад; радну и личну биографију
са адресом, контакт телфоном, и е-маилом. Кандидати, који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана
упућују се на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос
у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата
у року од осам дана од дана обављеног разговора са
кандидатима.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је осам дана од дана
објављивања конкурса. Кандидати су у обавези да
пријаву на конкурс изврше на пријавном формулару који се налази названичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Пријавни формулар, заједно са потребном документацијом, кандидати подносе лично или поштом на
адресу: Основна школа „Вожд Карађорђе“ Ниш, Вожда Карађорђа 29, 18105 Ниш, са назнаком „Пријава
на конкурс”. Додатне информације о конкурсу могу
се добити од секретара школе, телефоном: 018/527877 или путем електронске поште: osvozd.sekretar@
gmail.com. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као
и пријаве са неовереном документацијом, неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛАНЕ“
18410 Дољевац
Др Михајла Тимотијевића 3
тел. 018/415-1221
e-mail: lane.doljevac@gmail.com

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 122 став 3 и 4, чланом 139 и чланом 140
став 1, 2 и 3 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о ближим условима за избор директора установа
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број
108/2015), и то: да имају одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке
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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; ово
лице мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; за васпитача и стручног
сарадника, дозволу за рад – лиценцу, обуку и положен испит за директора и најмање осам година рада
у предшколској установи на пословима васпитања и
образовања након стеченог одговарајућег образовања
и које испуњава услове прописане чланом 10 овог правилника. Дужност директора установе може да обавља
и лице које има стечено одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим
образовањем за васпитача, дозволу за рад - лиценцу,
обуку и положен испит за директора и најмање десет
година рада у предшколској установи на пословима
васпитања и образовања након стеченог одговарајућег
образовања. Кандидат за директора предшколске
установе, поред одговарајућег образовања из члана
140 ст. 1. и 2. Закона, треба да испуњава и услове из
члана 139 Закона: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и 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 (ако је то потребно).
ОСТАЛО: Кандидат за директора предшколске установе уз формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања (формулар се може преузети са веб-адресе Министарства просвете, науке и
технолошког развоја: htp://www. mpn.gov.rs) подноси: биографске податке, односно радну биографију
са кратким прегледом кретања у служби и предлогом
програма рада директора установе, адресом и контакт телефоном; оверену копију дипломе о стеченом
одговарајућем високом образовању; оверену копију
лиценце (дозволе за рад), односно уверења о положеном стручном испиту; уколико има положен испит
за директора – оверену копију о положеном испиту;
оригинал потврду о радном искуству од најмање осам,
односно десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; уколико се на конкурс пријавило
лице које је претходно обављало дужност директора установе – доказ о резултату стручно-педагошког
надзора о свом раду (извештај просветног саветника
– ако је надзор вршен, односно ако стручно-педагошки надзор није вршен изјаву да надзор није вршен),
оверену фотокопију; уколико се на конкурс пријавило
лице које је претходно обављало дужност директора
установе – доказ о резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (ако
стручно-педагошки надзор установе није вршен и није
вршено вредновање установе изјаву да није вршено),
оверену фотокопију; лекарско уверење, оригинал,
којим доказује да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; оригинал или
оверену копију уверења основног суда да против њега
није покренут кривични поступак доношењем наредбе
о спровођењу истраге оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога – за кривична
дела примање и давање мита и друга кривична дела
против службене дужности, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног
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саобраћаја и против човечности и других добара
заштићеним међународним правом; оригинал или
оверену копију уверења вишег суда да против њега
није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге потврђивањем оптужнице
којој није претходила истрага или доношење решења
о одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога – за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело против службене дужности, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, за кривична дела из надлежности вишег суда; оригинал или оверену копију уверења привредног суда да кандидат није
правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу
раније дужности; оригинал или оверену копију извода
из казнене евиденције МУП Републике Србије да није
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примања 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 о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених; доказ да зна српски језик (уколико је
кандидат стекао одговарајуће високо образовање из
чл. 140 Закона о основама образовања и васпитања на
српском језику, сматра се да је достављањем доказа
о образовању, доставио и доказ да зна српски језик
– оверену копију). Сви наведени докази саставни су
део пријаве на конкурс. Кандидат изабран за директора предшколске установе који нема положен испит
за директора дужан је да у року од две године од дана
ступања на дужност положи испит за директора. Рок
за пријављивање на конкурс за избор директора је 15
дана од дана објављивања конкурса. Пријаву заједно
са потребном документацијом доставити Предшколској
установи „Лане” Дољевац на горе наведену адресу до
истека рока, са назнаком „Пријава на конкурс за избор
директора” или лично у просторијама предшколске
установе. Неблаговремене и непотпуне пријаве без
потребне документације уз пријаву, неће се узети у
разматрање. О резултатима конкурса кандидат ће бити
обавештен у року од 8 дана од дана пријема решења о
именовању директора предшколске установе од стране министра просвете, науке и технолошког развоја.
Ближе информације о конкурсу могу се добити у управи предшколске установе лично или путем телефона:
018/415-1221.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”

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

Стручни сарадник библиотекар
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице
које, поред општих услова прописаних чл. 24–29 Закона
о раду („Сл. гласник РС“, број 24/05, 61/05, 75/14, 13/17
– УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), испуњава
и посебне услове прописане члановимам 139 и 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), односно члановима 17 и
20 Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ „Радоје Домановић“ у Нишу, и то ако: има одговарајуће образовање; има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,

против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
има држављанство Републике Србије; зна српски језик и
језик на коме оставрује образовно-васпитни рад. Докази
о испуњености наведених услова саставни су део пријаве на конкурс, изузев доказа из тачке 2) који се прибавља пре закључења уговора о раду. У смислу услова
који се тичу образовања кандидата, чланом 140 Закона
о основама система образовања и васпитања прописано
је следеће: „Наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање:
на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1. тачка
1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета”. Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС –
Просветни гласник”, бр. 11/2012...19/2020) у члану 6 став
1 тачка 8. прописани су степен и врста образовања које
кандидати морају да поседују, и то на следећи начин:
Члан 6. Послове стручног сарадника могу да обављају:
библиотекар: дипломирани библиотекар - информатичар, професор, односно дипломирани филолог језика и
књижевности, професор, односно дипломирани филолог
за општу књижевност са теоријом књижевности, професор разредне наставе, професор језика и књижевности,
односно књижевности и језика - смер за библиотекарство, професор, односно дипломирани филолог књижевности и језика, професор српскохрватског језика и
југословенске књижевности, професор српског језика и
књижевности, професор српске књижевности и језика са
општом књижевношћу, професор, односно дипломирани
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски
језик, професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност, мастер библиотекар - информатичар, мастер филолог (главни предмет/профил библиотекарство и информатика), мастер
професор језика и књижевности (главни предмет/профил библиотекарство и информатика), професор југословенских књижевности, дипломирани компаративиста
и библиотекар, професор српске књижевности и језика.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом, достављају
установи. Уз пријавни формулар кандидати су дужни да
приложе одговарајућу документацију којом се доказује
испуњеност наведених прописаних услова, и то: диплому
о стеченом одговарајућем образовању (кандидати који
су завршили студије другог степена достављају и диплому са основних академских студија); извод из матичне
књиге рођених (на прописаном обрасцу са холограмом);
уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
уверење о неосуђиваности које издаје МУП (не старије
од 30 дана); личну биографију са основним подацима
о кандидату (CV). Доказ о здравственој способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Пријава на конкурс обавезно садржи податке о кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта, односно
боравишта, контакт телефон, адреса електронске поште
ако је кандидат поседује). Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији. Пријаве на конкурс
могу се поднети у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и
пријаве са неовереним фотокопијама, неће бити узете
у разматрање. Кандидати који испуњавају услове за
оглашено радно место а чије су пријаве благовремене,
потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и
који су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандаризованих поступака. Одлуку о избору
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кандидата донеће конкурсна комисија након добијања
резултата психолошке процене кандидата, у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор са кандидатима обавиће се у просторијама
ОШ „Радоје Домановић” у Нишу, с тим што ће кандидати о датуму и времену разговора бити обавештени
на адресу, мејл адресу, односно преко броја телефона
који су навели у својим пријавама. Пријаве са доказима
о испуњености услова предати непосредно у секретаријату школе или послати на следећу адресу: Основна
школа „Радоје Домановић”, Генерала Милојка Лешјанина 49а, 18000 Ниш. Пријаве се предају у затвореној
коверти са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос
на неодређено време – стручни сарадник библиотекар”.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени
сви тражени докази биће одбачене закључком конкурсне комисије. Информације о конкурсу могу се добити на
телефон: 018/254-066.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
АКАДЕМИЈА ВАСПИТАЧКОМЕДИЦИНСКИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
37000 Крушевац, Балканска 18

Оглас објављен 03.03.2021. године у публикацији
„Послови“ поништава се у целости за радно место:
предавач за области Музика и извођачке уметности,
на период од 5 година, за рад у Алексинцу.

НОВИ ПА ЗАР
ТЕХНИЧКА ШКОЛА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб
тел. 020/321-048

Наставник ликовне културе

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
запослене са породиљског одсуства, за
15% норме

Наставник електротехничке групе
предмета

дипломирани инжењер електротехнике,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
до повратка запосленог са неплаћеног
одсуства, односно до 31.08.2021. године

Наставник практичне наставе у
машинској струци

на одређено време ради замене
запосленог преко 60 дана, до повратка
запосленог са неплаћеног одсуства,
односно до 31.08.2021. године (поновни
конкурс)
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице,
под условима прописаним Законом и ако: 1) има одговарајуће образовање по Правилнику о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама, 2) има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, 3) није осуђивано правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за 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 дискиминаторно понашање, 4) држављанство Републике Србије, 5) зна језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (српски и босански). Уз
одштампани примерак пријемног формулара који је
прописан на званичној интернет страници Министарства просвете, кандидати су дужни да доставе следећу
докментацију: 1. доказ о стручној спреми – диплома,

Бесплатна публикација о запошљавању

оригинал или оверена фотокопија, 2. извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија,
3. уверење о држављанству, оригинал или оверена
фотокопија, 4. доказ о познавању језика на коме се
обавља образовно-васпитни рад, 5. уверење да канидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања. Напомена: лекарско
уверење кандидат прилаже пре закључења уговора о
раду. Пријаве са потпуном документацијом доставити
на горе наведену адресу. Конкурс остаје отворен осам
дана од дана оглашавања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрити. Контакт телефон:
020/321-048.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ

Медицинска сестра – васпитач
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: стечено средње образовање у трајању од
четири године (мед. сестра – васпитач), лице оспособљено за рад са децом узраста од шест месеци до
три године и лице које има одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на
студијама првог степена (основне струковне студије),
на којима је оспособљено за рад са децом јасленог
узраста – васпитач.

Спремачица

у вртићу, на одређено време
2 извршиоца

36300 Нови Пазар
Димитрија Туцовића бб
тел. 020/338-420

УСЛОВИ: завршена основна школа, положен курс
хигијенског минимума, важећи санитарни преглед.

Наставник у звање редовног
професора за ужу научну област
Рачунарски софтвер и програмирање

на одређено време
2 извршиоца

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

Наставник у звање доцента за ужу
научну област Математичке науке
на одређено време од пет година

Сервирка

УСЛОВИ: завршена основна школа, положен курс
хигијенског минимума, важећи санитарни преглед.

Кувар/посластичар – кувар 1
на одређено време

УСЛОВИ: средње образовање у трајању од 4 године
куварског, посластичарског или угоститељског смера,
положен курс хигијенског минимума, важећи санитарни преглед.

Асистент за ужу научну област
Педагогија

Кувар/посластичар – кувар 3

Сарадник у настави за ужу научну
обаласт Примењена уметност –
дизајн

УСЛОВИ: стечено средње образовање, 5. степен стручне спреме куварске или посластичарске струке, са
положеним специјалистичким испитом – профил
кувар или посластичар специјалиста, важећи санитарни преглед.

на одређено време од три године

на одређено од једне године
2 извршиоца

Наставник у звање доцента за ужу
научну област Примењена уметност
– дизајн
на одређено време од пет година

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

НОВИ СА Д
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАДОСНО ДЕТИЊСТВО”
21000 Нови Сад, Павла Симића 9
тел. 021/451-078

Васпитач

на одређено време
12 извршилаца
УСЛОВИ: стечено одговарајуће више образовање,
односно одговарајуће високо образовање из области
педагошких наука на студијама првог степена (основне
струковне студије, основне академске студије или специјалистичке струковне студије), студијима у трајању
од три године или више образовање.

на одређено време

Спремачица

у кухињи, на одређено време
УСЛОВИ: услови за пријем у радни однос у установи
прописани су чл. 139, 140 и 141, а у вези са чланом
155 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).
ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање радног
односа предвиђених чл. 24 Закона о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане чл. 139
став 1 тачке 1, 2, 3, 4, 5 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и /2020), те члана 39 Закона о предшколском васпитању и образовању
(„Службени гласник РС”, бр. 18/10, 101/17, 113/17 – др.
закон, 95/18 – др. закон и 10/19).

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

Наставник у звању доцента за
ужу научну област Теоријска и
примењена математика
на одређено време од 5 година

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

Сарадник у звању асистента за
ужу научну област Производни и
услужни системи, организација и
менаџмент

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

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије из области
индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент
и студент је докторских студија који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом
најмање 8 (осам) или завршене магистарске студије
из области индустријско инжењерство и инжењерски
менаџмент по законима пре доношења Закона о високом
образовању и има прихваћену тему докторске дисертације, као и услови прописани чланом 84 Закона о високом образовању, чланом 156 Статута Универзитета у
Новом Саду, чланом 164 Статута Факултета техничких
наука у Новом Саду и чланом 12 Правилника о ближим
минималним условима за избор наставника и сарадника
на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Геодезија
на одређено време од 5 година

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

Наставник у звању доцента за
ужу научну област Теоријска и
примењена математика
на одређено време од 5 година

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

Наставник за ужу научну област
Електрична мерења, метрологија и
биомедицина
у звању ванредног професора на
одређено време од 5 година или
редовног професора на неодређено
време

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

www.nsz.gov.rs
54

| Број 927 | 31.03.2021.

на одређено време од 3 године

Сарадник у звању сарадник у
настави за ужу научну област
Мехатроника, роботика,
аутоматизација и интегрисани
системи
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: завршене студије првог степена, односно
основне академске студије или завршен факултет по
законима важећим пре доношења Закона о високом
образовању са просечном оценом најмање осам (8)
из области индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент или елекротехничко и рачунарско
инжењерство или машинско инжењерство или мехатроника и уписане мастер академске студије или специјалистичке академске студије, као и услови прописани чланом 83 Закона о високом образовању, чланом
155 Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 163
Статута Факултета техничких наука, чланом 11 Правилника о минималним критеријумима за избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука у Новом
Саду.

Сарадник у звању сарадник у
настави за ужу научну област
Архитектонско-урбанистичко
планирање и теорија
на одређено време од 1 године

бира, доказе о руковођењу или учешћу у научним,
односно уметничким пројектима, оствареним резултатима у развоју научно-наставног подмлатка на факултету, учешћу у завршним радовима на специјалистичким, мастер и докоторским академским студијама. За
избор у звање сарадника у настави или сарадника у
настави из уметничког поља приложити и: потврду да је кандидат студент мастер академских студија
или специјалистичких академских студија. За избор у
звање асистента или асистента из уметничког поља
приложити и: потврду да је кандидат студент докторских студија. Уколико кандидат поседује диплому
магистра наука, односно магистра уметности и потврду да кандидат има прихваћену тему докторске дисертације, односно докторског умнетничког пројекта. За
избор у звање доцента, ванредног професора или
редовног професора приложити и попуњен електронски образац: Реферат комисије о кандидатима за избор
у звање наставника – UNS_Obrazac_izbori_kandidat_
v1.4.pdf Sajtu Univerziteta u Novom Sadu: https: //www.
uns.ac.rs/index.php/univerzitet/javnost-rada-2/dokumenti/
aktiuns/category/45-izbor-u-zvanje. Кандидат исти треба
да пошаље не e-mail: opstaftn@uns.ac.rs, и то у року
предвиђеном за пријаву кандидата. За сваку одредницу коју кандидат испуњава неопходно је приложити
доказ у форми одлуке, решења, потврде и сл. За чланство у удружењима, одборима, органима управљања и
сл., неопходно је доставити потврду надлежних институција или навести линк са сајта институције на ком се
јасно види кандидатово учешће у раду. За чланство у
комисијама за изборе у звања, неопходно је доставити
решење о именовању комисије. За учешће у програмским и организационим одборима скупова, неопходно
је доставити потврду о учешћу или навести линк са
сајта институције на ком се јасно види кандидатово
учешће у раду. За избор у звање редовног професора,
као доказе о цитираности обавезно је доставити потврду Матице српске, поред које кандидат може доставити
и друге доказе (научне радове у којима се види цитираност, одштампану листу цитата са Scopus-а и сл.).
Ако је научни рад који представља услов за избор у
звање наставника у штампи, неопходно је да аутор
приложи потврду уредништва часописа са подацима о
називу чланка, ауторима и завршеном процесу рецензирања. Пријаве слати на горе наведену адресу за
сваки конкурс за стицање звања и заснивање радног
односа, посебно. Комисија ће разматрати само благовремене пријаве. Одлука о избору у звање ступа на
снагу почев од дана ступања на снагу уговора о раду.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МЛАДОСТ”

УСЛОВИ: завршене студије првог степена, односно
основне академске студије или завршен факултет по
законима важећим пре доношења Закона о високом
образовању са просечном оценом најмање осам (8)
из области архитектура и уписане мастер академске
студије или специјалистичке академске студије, као и
услови прописани чланом 83 Закона о високом образовању, чланом 155 Статута Универзитета у Новом Саду,
чланом 163 Статута Факултета техничких наука, чланом 11 Правилника о минималним критеријумима за
избор наставника и сарадника на Факултету техничких
наука у Новом Саду.

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

ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање радног
односа и избор у звање (навести звање, прецизан
назив уже области и датум објављивања конкурса);
краћу биографију са библиографијом (списак радова);
оверене фотокопије диплома и додатака дипломама са
свих нивоа студија, за дипломе стечене у иностранству потребно је приложити доказ о признавању стране високошколске исправе; фотокопирану или очитану
личну карту; потврду о оцени резултата педагошког
рада – мишљење студената, уколико кандидат поседује педагошко искуство; потврду из МУП-а да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело
против полне слободе, фалсификовања исправе коју
издаје високошколска установа или примања мита у
обављању послова у високошколској установи; фотокопије објављених научних, односно стручних радова
у научним часописима, зборницима или саопштених
на међународним или домаћим научним скуповима,
односно признатих уметничких остварења, оригиналних стручних остварења (пројеката, студија, патената, оригиналних метода и сл.). објављених уџбеника,
монографија, практикума или збирки задатака, за ужу
научну, уметничку, односно стручну област за коју се

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
опште услове: психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; неосуђиваност
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије;
познавање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). У погледу образовања, кандидат треба да поседује одговарајуће: а) високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра

21400 Бачка Паланка
Југословенске армије 18
тел. 021/6040-656
e-mail: mladostpu@gmail.com

Васпитач

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

Наука и образовање
2005. године, или б) високо образовање стечено на
студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године, или в)
више образовање. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
На сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја постављен је формулар који се попуњава приликом пријаве. Формулар је доступан на адреси
http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc. Неблаговремене и
непотпуне пријаве, као и пријаве пристигле електронском поштом неће се узимати у разматрање.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидати треба да
приложе: доказ о неосуђиваности за горе наведена
кривична дела (из казнене евиденције МУП-а); доказ о
поседовању држављанства Републике Србије (уверење
о држављанству); оверен препис/фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми. Конкурс спроводи трочлана конкурсна комисија коју именује директор. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем
у радни однос, у року од 8 дана од дана истека рока
за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи
избор у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана
пријема резултата психолошке процене способности за
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља
разговор са кандидатима који испуњавају услове за
пријем у радни однос и доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора
са кандидатима. Ближе информације могу се добити
код секретара установе на телефон: 6040-656.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БЕБЕЋА ПОСЛА”
Нови Сад, Петра Драпшина 35
тел. 064/6184-905
e-mail: vesna.stojevic@gmail.com

Васпитач
УСЛОВИ: VI/2 или VII/1 степен стручне спреме у занимању васпитач, струковни васпитач или дипломирани
васпитач.

Медицинска сестра – васпитач
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у занимању медицинско-педагошка сестра. Слање пријаве за запослење
мејлом, јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за пријаву је 23.04.2021.

КАРЛОВАЧКА ГИМНАЗИЈА
21205 Сремски Карловци
Трг Бранка Радичевића 2

1) Наставник предметне наставе –
француски језик и књижевност
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 66,66% норме

УСЛОВИ: стечено звање: професор, односно дипломирани филолог за француски језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм или главни предмет,
односно профил Француски језик и књижевност); мастер
професор језика и књижевности (студијски програм или
главни предмет, односно профил Француски језик и књижевност); мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет). Услови у
погледу образовања на основу чл. 140 и 142 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/17, 10/19 и 6/20) и то: одговарајуће високо
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године;
одговарајуће образовање подразумева и образовање

Бесплатна публикација о запошљавању

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.
Општи услови за сва радна места на основу члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/17,10/19 и 6/20), и то: кандидат мора да има одговарајуће образовање; 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 и да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи: кратку биографију; попуњен формулар за
пријем у радни однос у установи образовања и васпитања који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; уверење
о држављанству (оригинал или оверена копија, не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија, не старије од шест
месеци); оверену копију дипломе; доказ о знању језика
на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи се
доставља само уколико одговарајуће образовање није
стечено на том језику; кандидат који има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
доставља одговарајућу потврду/уверење високошколске установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима из педагогије и психологије, односно
оверену копију уверења о положеном стручном испиту/
испиту за лиценцу; уверење о неосуђиваности (да лице
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 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), које издаје надлежна полицијска
управа Министарства унутрашњих послова – оригинал
или оверена копија, не старије од шест месеци. Доказ
о здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве се подносе у затвореној коверти, са назнаком: „Конкурс за пријем у радни однос на
одређено време за радно место – наставник предметне
наставе – француски језик и књижевност“. Рок за подношење пријава са важећим, односно уредно овереним фотокопијама потребних докумената је 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“.
Пријаве треба послати на адресу: Карловачка гимназија, Трг Бранка Радичевића 2, 21205 Сремски Карловци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање. Психолошку процену способности
за рад са децом у ученицима извршиће Национална
служба за запошљавање, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима
доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос у року
од осам дана од дана пријема резултата психолошке
процене способности за рад са децом и ученицима.
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима
са листе и доноси решење о избору кандидата у року
од осам дана од обављеног разговора са кандидатима.
Разговор са кандидатима биће обављен у просторијама
Карловачке гимназије, Трг Бранка Радичевића 2, Сремски Карловци. Ближе информације о конкурсу могу се
добити од секретара школе на број телефона: 021/881777, радним данима од 08.00 до 12.00 часова.

2) Наставник предметне наставе
– латински језик са елементима
класичне цивилизације, класични
грчки језик, основи класичних наука
и основи превођења
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, тј.
до повратка запосленог именованог на
функцију директора школе, а најдуже
до истека мандата

УСЛОВИ: стечено звање: професор класичне филологије; дипломирани класични филолог; мастер класични филолог. Услови у погледу образовања на основу
члана 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.88/17,10/19
и 6/20) и то: одговарајуће високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије) или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Одговарајуће образовање подразумева 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. Општи услови за сва радна места на основу
члана 139 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17,10/19 и 6/20)
и то: кандидат мора да има одговарајуће образовање;
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 и да зна српски језик
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи: кратку биографију; попуњен формулар за
пријем у радни однос у установи образовања и васпитања који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; уверење о држављанству (оригинал или оверена копија,
не старије од шест месеци); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена копија, не старије од
шест месеци); оверену копију дипломе; доказ о знању
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у
школи се доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику; кандидат који има
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина доставља одговарајућу потврду/уверење
високошколске установе о броју остварених бодова,
односно положеним испитима из педагогије и психологије, односно оверену копију уверења о положеном
стручном испиту/испиту за лиценцу; уверење о неосуђиваности (да лице није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 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), које издаје надлежна
полицијска управа Министарства унутрашњих послова – оригинал или оверена копија, не старије од шест
месеци. Доказ о здравственој способности за рад са
децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Пријаве се подносе у затвореној коверти, са назнаком: „Конкурс за пријем у радни
однос на одређено време за радно место – наставник
предметне наставе – латински језик са елементима
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класичне цивилизације, класични грчки језик, основи
класичних наука и основи превођења“. Рок за подношење пријава са важећим, односно уредно овереним
фотокопијама потребних докумената је 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“.
Пријаве треба послати на адресу: Карловачка гимназија, Трг Бранка Радичевића 2, 21205 Сремски Карловци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање. Психолошку процену способности
за рад са децом у ученицима извршиће Национална
служба за запошљавање, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима
доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос у року
од осам дана од дана пријема резултата психолошке
процене способности за рад са децом и ученицима.
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима
са листе и доноси решење о избору кандидата у року
од осам дана од обављеног разговора са кандидатима. Разговор са кандидатима биће обављен у просторијама Карловачке гимназије, Трг Бранка Радичевића
2, Сремски Карловци. Ближе информације о конкурсу
могу се добити од секретара школе, на број телефона:
021/881-777, радним данима од 08.00 до 12.00 часова.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДУГА“
21000 Нови Сад
Лукијана Мушицког 8
e-mail: dugavrt@gmail.com

Медицинска сестра – васпитач
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у занимању медицинска сестра или медицинско-педагошка сестра,
стручни испит за здравствене раднике, основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook).
Слање пријаве за запослење мејлом, јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за пријаву је
15.04.2021. године.

ПОЖ АРEВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”

12306 Велико Лаоле, Цара Душана 141

Наставник историје

за 15% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закони и 10/2019), и то: да имају одговарајуће високо
образовање у складу са чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник – Просветни гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18 и 11/2019); да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење о томе као доказ доставља кандидат
који буде изабран пре закључења уговора о раду); да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
Законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају
држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву са сајта Министарства
просвете треба да доставе следећа документа: 1. оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању или уверење о стеченом одговарајућем образо-
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вању (ако диплома није уручена), у складу са чланом
140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019 и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник – Просветни гласник РС”, бр. 11/12,
15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/2019), не старију
од 6 месеци; 2. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), не старији од 6 месеци; 3.
доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело утврђено у члану 139 став 1 тачка 3)
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони
и 10/2019 и 6/2020), не старији од 6 месеци; 4. уверење
о држављанству (оригинал или оверену фотокопију), не
старији од 6 месеци. Пријаве са доказима о испуњености
услова се достављају у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, лично или поштом на адресу школе:
Основна школа „Жарко Зрењанин”, 12306 Велико Лаоле, Цара Душана 141 у затвореној коверти, са назнаком
„Пријава за конкурс за пријем у радни однос на одређено
време”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
разматране. Телефон за контакт: 012/346-816.

поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (потврду високошколске
установе о броју бодова, доказ о положеном испиту
за лиценцу или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије); уверење МУП-а из казнене
евиденције; доказ о знању језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад у школи се доставља уколико
одговарајуће образовање није стечено на том језику;
доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима изабрани
кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду
(лекарско уверење). Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање
као ни копије докумената које нису оверене од стране
надлежног органа. Пријаве слати на адресу школе, са
назнаком: „За конкурс”. Контакт телефон: 012/667-056.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИША ЖИВАНОВИЋ”

са 89% радног времена

12253 Средњево, Маршала Тита 12

Стручни сарадник – педагог школе
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа утврђених у члану 24 став 1 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), кандидат мора да испуњава и посебне
услове прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
РС” бр. 88/17, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 –
др. закон и 6/2020) и то: одговарајуће образовање у
складу са члановима 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”
бр. 88/17, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др.
закон и 6/2020), као и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17,
3/17, 13/18, 11/19, 2/2020, 8/2020 и 16/2020); 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. У складу са чланом 142 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат мора да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова. Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају школи.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају
следећу документацију: потписану молбу са биографијом; извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверену фотокопију); уверење о држављанству
Републике Србије не старије од 6 месеци (оригинал
или оверену фотокопију); оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању или уверења о стеченом
образовању (уколико диплома није издата); доказ о

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОША ПИЈАДЕ”

12311 Мало Црниће, Бајлонијева 123

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат који конкурише за радно место
наставника поред општих услова за заснивање радног
односа у складу са чл. 24 Закона о раду („Службени
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17
– одлука УС и 95/18 – аутентично тумачење), треба да
испуњава и посебне услове прописане одредбама чл.
139, 140, 142, 143 и 144 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017, 27/18, 10/19 и 6/20), 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, 13/18 и 11/19), односно да: поседује одговарајуће образовање: 1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије
другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; 2) има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, 4) држављанство Републике Србије, 5) да зна српски језик.
ОСТАЛО: Кандидати треба да приложе: биографију,
пријавни формулар, диплому о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених;
уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду; уверење из
казнене евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван
за кривична дела прописана чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања (не старија од 6
месеци); доказ о знању српског језика, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику. Сва
документа се прилажу у оригиналу или као оверене
фотокопије. Доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду.Сва
остала документа су саставни део пријаве на конкурс.
Избор се врши у складу са Законом основама система
образовања и васпитања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. У складу са чланом 154
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Наука и образовање
Закона о основама ситема образовања и васпитања,
кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи најкасније у року од 8
дана од дана објављивања конкурса. Комсија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос
у року од 8 дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на
разговор и у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове
за пријем у радни однос у року од осам дана од дана
пријема резултата психолошке процене способности за
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља
разговор са кандидатима са листе и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве на конкурс
доставити лично или поштом у затвореној коверти,
са назнаком: „Конкурс за избор наставника математике”, на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса. Све информације о конкурсу
могу се добити од секретара школе, на број телефона:
012/280-012 и на имејл: skola.mc@gmail.com, сваким
радним даном од 8 до 12 часова.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛАНЕ”
12240 Кучево, Браће Ивковић 2
тел. 012/852-366

Стручни сарадник – педагог

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, односно
до повратка одсутне запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради
неге детета
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије или специјалистичке академске студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или високо образовање стечено на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године. Услови које кандидат треба да испуњава ради пријема у радни однос: 1) да има
одговарајуће образовање; 2) да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и то: кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна
српски језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар који
је доступан на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достави установи. Уз пријаву кандидат подноси
оригинале или оверене фотокопије следећих докумената: диплому о стручној спреми, потврду да није осуђиван
за кривична дела наведена у члану 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања (не старија од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених (не старији од
6 месеци или трајни), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци). Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”. Контакт
телефон: 012/852-366.

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

ПРИЈЕПОЉЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК СТ. КАРАЏИЋ”

31319 Јасеново, Нова Варош
тел. 033/268-4404

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да
испуњава услове прописане чл. 122, 139 и чланом
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и
6/2020) и услове прописане Правилником о ближим
условима за избор директора установа образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 108/15) и то:
1) да има одговарајуће образовање из члана 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника те врсте школе и подручја рада,
за педагога и психолога и то: (1) на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), и то:
студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука, при чему
мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета; (2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 3) да има обуку
и положен испит за директора школе (изабрани кандидат који нема положен испит за директора, дужан
је да га положи у законском року од дана ступања на
дужност); 4) да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; 5) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 6) да није осуђиван 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; 7) да
није правноснажно осуђиван за привредни преступ; 8)
да против кандидата није покренут кривични поступак,
нити покренута истрага; 9) да има држављанство Републике Србије; 10) да зна српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар који се преузима са интернет сајта Министарства просвете, науке и
технолошког развоја (htp: //www.mpn.gov.rs) и уз радну биографију са кратким прегледом кретања у служби
и планом рада за време мандата, кандидат је обавезан
да приложи: 1) оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 2) оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (дозволу за рад наставника васпитача и
стручног сарадника); 3) 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); 4) оригинал или оверену фотокопију потврде о радном искуству, најмање
осам година рада у области образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања, која мора
да садржи податак о радном стажу и пословима које
је лице обављало, коју издаје установа у којој кандидат ради, ако кандидат није у радном односу, потврду
издаје установа у којој је кандидат стекао радно иску-

ство у области образовања и васпитања; 5) оригинал
или оверену фотокопију уверења о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење), не старије од шест месеци од датума објаве конкурса, оригинал или оверена
копија; 6) доказ о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања – уверење МУП-а; 7) доказ
да кандидат није правноснажно осуђен за привредни
преступ у вршењу раније дужности – потврда привредног суда (не старије од 6 месеци) или оверена фотокопија истог; 8) оригинал 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 дела из члана 139 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (не старије од 6 месеци) или оверена фотокопија истог; 9) оригинал уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци) или оверена фотокопија истог; 10) доказ о знању српског језика, уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику, оригинал или оверена фотокопија; 11)
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника), оригинал
или оверена фотокопија, односно доказ да није вршен
стручно-педагошки надзор у раду кандидата, уколико
истог није било, оригинал или оверена фотокопија; 12)
резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (достављају само кандидати који су претходно обављали дужност директора
установе), оригинал или оверену фотокопију, у случају да за време обављања дужности директора није
вршен стручно-педагошки надзор установе и оцена
спољашњег вредновања, доставити доказ о томе, оригинал или оверену фотокопију; 13) извод из матичне
књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија. Рок
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености услова слати у затвореној коверти на адресу школе: Основна школа „Вук Ст.
Караџић”, 31319 Јасеново, Нова Варош, са назнаком на
коверти „Конкурс за избор директора школе” или предати лично на наведеној адреси, сваког радног дана
од 09.00 до 1400 часова. Ближе информације могу се
добити на телефон: 033/2684-404.

СМЕДЕРЕВО
ОШ „САВА КОВАЧЕВИЋ”

11312 Михајловац, Црногорска 2
тел. 026/741-031

Чистачица

са 50% радног времена
(20 часова недељног радног времена)
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања:
минимум први степен образовања (основна школа)
– поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; извршена психолошка процена способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије;
знање српског језика; неосуђиваност правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног
у складу са законом. Кандидати попуњавају пријавни
формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, а заједно са одштампаним пријавним формуларом школи достављају: 1. радну биографију; 2. уверење о држављанству или извод
из матичне књиге рођених; 3. диплому или уверење
о стеченом образовању; 4. уверење о неосуђиваности
које издаје надлежна полицијска управа; 5. кандидати
који образовање нису стекли на српском језику потребно је да приложе доказ о знању српског језика. Рок за
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пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Потребно је тражена документа приложити у оригиналу или оверене фотокопије (овера не
сме бити старија од 6 месеци). Уверења о држављанству и о неосуђиваности не смеју бити старија од 6
месеци. Уколико се, уместо дипломе, прилаже уверење
о стеченом образовању, оно не сме бити старије од
6 месеци. Неблаговремене, непотпуне пријаве, као и
пријаве уз које су достављене неоверене фотокопије
потребних докумената, неће се узимати у разматрање.
Пријаве донети лично или послати поштом на адресу:
ОШ „Сава Ковачевић”, Црногорска 2, 11312 Михајловац. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и путем телефона: 026/741-031.

лошку процену способности за рад са децом и ученицима код надлежне службе за запошљавање. Пријаве
доставити лично или поштом на адресу: Основна школа „Бранко Радичевић” из Лугавчине, Бориса Кидрича
бб, 11321 Лугавчина, са назнаком „За конкурс за радно место наставника математике”. Све информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе, на број
телефона: 026/4761-699.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

са 20% радног времена, на одређено
време до повратка запослене на рад

11321 Лугавчина, Бориса Кидрича бб
тел. 026/4761-078

Стручни сарадник – секретар школе
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чл. 139 и 140 став 1 и став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и
6/2020) и Правилником о нивоу и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019): да поседује одговарајуће високо образовање у смислу чл. 140
Закона о основама система образовања и васпитања
(за наставнике, васпитаче и стручне сараднике) и
Правилника о нивоу 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 и 11/2019); да има, физичку, психичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да зна српски
језик на коме се изводи образовно-васпитни рад; да
није правоснажно осуђиван за кривично дело за које
је предвиђена безусловна казна затвора од најмање
3 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 промета и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на кривичну санкцију, и да за њега није утврђено
дискриминаторно понашање, у складу са законом; да
зна српски језик на коме се изводи образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
поднесе: извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверену фотокопију, не старију од 6 месеци); уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима (оригинал или оверена фотокопија); оверен препис или фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о познавању српског језика
и језика на коме се обавља образовно-васпитни рад
(осим кандидата који су стекли одговарајуће образовање на тим језицима); доказ о неосуђиваности и
непостојању дискриминаторног понашања (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); уверење из кривичне евиденције Министарства
унутрашњих послова да кандидат није осуђиван за
кривична дела прописана чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања; биографија
(необавезно); оверен препис или фотокопија лиценце за рад наставника (необавезно). Уз горе поменуту
документацију, кандидат је дужан да попуни и преда
пријавни образац са званичне веб-странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Кандидат
је дужан да пре закључења уговора о раду прибави
доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима. Сви остали документи су саставни део пријаве на конкурс. Рок
за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Пре доношења одлуке о избору, кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на психо-
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ОШ „СВЕТИ САВА“
11300 Смедерево, Металуршка бб
тел. 069/2352-003

Наставник енглеског језика

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљен кандидат који поред општих услова предвиђених чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени
гласник РС”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 –
аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне
услове предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1–5. Закона о основама система образовања и васпитања, а то
су: 1. одговарајуће образовање и то: за кандидате који
конкуришу на радно место наведено под тачком 1 - А)
да имају одговарајуће високо образовање стечено: а)
на студијама другог степена (мастер академске, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије),
и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета, студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, стручне
области или области педагошких наука; б) на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до
10.09.2005. године, као и да има одговарајући степен
и врсту образовања прописану Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018 и 11/2019), за рад на радном месту на које
конкурише; Б) у складу са чланом 142 став 1 Закона о
основама система образовања и васпитања, кандидати који конкуришу на наведена радна места обавезни
су да имају образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова; кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
има образовање из става 1. члана 142 Закона о основама система образовања и васпитања, а кандидат који
нема образовање из члана 142 став 1 обавезан је да га
стекне у року од једне, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање испита
за лиценцу; 2. психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 3. да лице није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. знање
српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова под 1),
3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ
под тачком 2) прибавља се пре закључења уговора о
раду.
ОСТАЛО: Уз попуњен и одштампан пријавни формулар, а који се може преузети на Званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs – формулар за пријем у

радни однос у установама образовања и васпитања) и
радном биографијом (CV) доставити: 1. оверен препис/
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; 2. оригинал/оверену фотокопију уверења
надлежне службе Министарства унутрашњих послова
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за наведена кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); 3. оригинал/оверену
фотокопију уверења о држављанству (не старије од
6 месеци); 4. оригинал/оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци); 5.
доказ о знању српског језика (језика на коме се остварује образовно-васпитни рад) доставља само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику. Лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља кандидат који буде изабран, непосредно пре закључења уговора о раду. Конкурсна комисија
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос, упућује кандидате на психолошку процену
способности, сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос, обавља разговор
са кандидатима и доноси решење о избору кандидата.
У поступку одлучивања о избору кандидата, конкурсна
комисија врши ужи избор кандидата које упућује на
претходну психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима. Психолошку процену способности
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова за пријем у
радни однос достављају се у затвореној коверти, лично
или путем поште на адресу: ОШ „Свети Сава“, 11300
Смедерево, Улица металуршка бб, са назнаком „За конкурс за радно место (навести радно место за које се
кандидат пријављује)“ – не отварати. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање, као ни фотокопије
докумената које нису оверене од стране надлежног
органа. Кандидати ће бити писменим путем обавештени о избору у складу са Законом. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе, путем
телефона: 069/235-2003.

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТЕФИ БРИГАДА”

25230 Кула, 16. дивизије 34
тел. 025/723-375

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: 1. поседовање одговарајућег високог образовања из члана 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања
за наставника основне школе, за педагога и психолога, (наставник и стручни сарадник јесте лице које је
стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије),
и то: (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области из 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 става
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
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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 године 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. да није осуђивано правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7.
да има држављанство Републике Србије; 8. да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 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 пријавним формуларом доставља установи.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: 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 правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примања мита
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није утврђено дискриминаторно понашање, у складу са законом (издат
од полицијске управе, не старије од 6 месеци од дана
достављања пријаве на конкурс); доказ да кандидат
није 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 доствљања пријаве на конкурс); доказ о знању српског
језика и језика на којем се изводи 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;
доказ о поседовању дозволе за рад наставника, васпитача или стручног сарадника (оверена фотокопија
потврде, уверења или другог документа о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту); 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 (оригинал или
оверена фотокопија); оригинал или оверена фотокопија доказа о најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (потврде, решења,
уговори или други акти којима се доказује на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство, не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију
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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; 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). 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 том случају
се као 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: 025/723-375 и 723-944.
Пријаве се подносе на адресу школе: Основна школа
„Петефи бригада”, 16. дивизије 34, 25230 Кула, са назнаком „Конкурс за директора”.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОШ „МИЛИВОЈ ПЕТКОВИЋ – ФЕЋКО”
22420 Платичево, Лале Јанића 3
тел./факс: 022/2451-263

Директор

на мандатни период
од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава услове из чл. 122, чл. 139 и и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања и Правилника о ближим условима за избор директора установа
образовања и васпитања: да има одговарајуће образовање за наставника основне школе, за педагога и
психолога, из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања; да поседује дозволу
за рад наставника или стручног сарадника; да има најмање 8 година рада у установама 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 родоскрвнуће, за
кривична дела примања и давања мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену правну санкцију и да за њих
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да није правоснажно осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дужности директора; да
против њега није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога, за кривична дела из члана
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик, на коме се остварује образовно-васпитни рад; 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).

ОСТАЛО: Кандидат прилаже следећа документа: 1.
попуњен пријавни формулар који се може преузети са
званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; 2. биографију са кратким приказом кретања у служби и предлогом програма
рада директора; 3. диплому о стеченом одговарајућем
образовању (оригинал или оверена копија); 4. уверење/обавештење о положеном испиту за лиценцу
наставника или стручног сарадника (оригинал или
оверена копија); 5. уверење о положеном испиту из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена копија) – доказ
о познавању српског језика не подноси кандидат који
је приложио диплому о стеченом одговарајућем образовању издату на српском језику; 6. потврду/уверење
да има најмање осам година рада у установама на
пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања и васпитања (оригинал
или оверена копија); 7. доказ о положеном испиту за
директора установе (оригинал или оверена копија) –
уколико кандидат није полагао овај испит, пријава која
не садржи овај доказ неће бити сматрана непотпуном;
8. уверење из казнене евиденције о неосуђиваности
у складу са чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама
система образовања и васпитања (документ не старији
од 6 месеци, оригинал или оверена копија); 9. документ надлежног привредног суда којим се потврђује
да није правоснажно осуђиван за привредни преступ
у вршењу раније дужности директора (документ не
старији од 6 месеци, оригинал или оверена копија);
10. потврду/уверење суда опште надлежности 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, кривична дела из члана 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (документ не старији од 6 месеци, оригинал или оверена копија); 11. доказ о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са децом и ученицима. Документ се може доставити у оригиналу или
овереној копији, без обзира на датум издавања, односно овере – само кандидат који буде изабран решењем
министра ће бити у обавези да, пре ступања на дужност, достави оригинал или оверену копију лекарског
уверења које није старије од шест месеци; 12. уверење
о држављанству Републике Србије (документ не старији од шест месеци, оригинал или оверена копија);
13. извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена копија) – документ доставља само кандидат
који је променио лично име (име, презиме) након издавања дипломе; 14. уколико је кандидат лице које је
претходно обављало дужност директора установе дужно је да достави резултат стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања – извештај
се може доставити као копија где сваки лист треба
да буде оверен печатом установе на коју се извештај
односи; 15. копију извештаја просветног саветника
као доказ о резултату стручно-педагошког надзора
(уколико кандидат поседује такав извештај) – пријава ће се сматрати потпуном и уколико кандидат не
поседује овај извештај. Напомене: овереном копијом
сматра се копија документа која је оверена код јавног
бележника. Школа нема обавезу да кандидату врати
документацију коју је поднео у поступку. Кандидат у
биографији треба да наведе контакт податке (адреса,
број телефона, адреса електронске поште) који служе
за комуникацију у поступку избора директора. Лични
подаци кандидата који су садржани у документацији
биће коришћени искључиво за потребе спровођења
Конкурса и са њима ће бити поступано у складу са прописима којима је регулисана заштита података о личности. Пријава на попуњеном и одштампаном пријавном формулару са пратећом документацијом подноси
се лично или поштом, на горенаведену адресу, у затвореној коверти са назнаком “Конкурс за избор директора школе”. Рок за достављање пријава је 15 дана од
дана објављивања конкурса у публикцаији “Послови”.
Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Додатна обавештења се могу добити
од секретара школе на телефон: 022/2451-263.

Национална служба
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ОСНОВНА ШКОЛА „БРАЋА
ГРУЛОВИЋ“
22324 Бешка, Карађорђева 2
тел. 022/570-115

Наставник биологије

за 40% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17...6/20),
и то: 1. да има одговарајуће образовање за наставнике
основне школе, у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/12...19/20), 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. 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 н аизречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике
Србије, 5. да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: 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 кандидат доставља: 1) краћу биографију са адресом и контакт телефоном, 2) оригинал или оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми; 3) оригинал или оверену копију
уверења о држављанству Републике Србије, 4) оригинал
или оверену копију извода из матичне књиге рођених,
5) доказ о неосуђиваности (извод из казнене евиденције), 6) доказ о познавању српског језика, на коме се
остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на српском језику).
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способност
за рад са ученицима – лекарско уверење, доставља изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће
разматрати. Пријаве са потребном документацијом предати у секретаријат школе или послати поштом на адресу: ОШ „Браћа Груловић“ Бешка, Карађорђева 2.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ТЕОДОР ТОША АНДРЕЈЕВИЋ”

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ
НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ
ЈЕЗИКУ У СУБОТИЦИ

22400 Рума, ЈНА 140
тел./факс: 022/474-042
e-mail: sm.muzskola@mts.rs
pravnik.muzicka@gmail.com

24000 Суботица
Штросмајерова 11

Стручни сарадник
– педагог

на одређено време до повратка
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање, у складу са чл. 140
и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
– др. закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни
гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 16/2020). Остали услови прописани чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања. Кандидати подносе:
одштампан и попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја; биографију и следеће доказе о
испуњености услова: 1. доказ о стеченом образовању
(оверена фотокопија дипломе и додатка дипломи или
уверења уколико диплома није издата); 2. уверење о
држављанству Републике Србије, са холограмом (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 3. извод из матичне књиге рођених са холограмом
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6
месеци); 4. доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно уверење
(или оверену фотокопију индекса) да су у току студија положили испите из педагогије и психологије или
доказ да су положили стручни испит, односно испит за
лиценцу (у складу са чланом 142 Закона о основама
система образовања и васпитања); 5. уверење о неосуђиваности, прибављено од надлежног органа МУП-а
(не старије од 6 месеци); 6. уверење општинског суда
да против њега није покретнут кривични поступак (не
старије од 6 месеци); 7. доказ о знању српског језика –
подноси кандидат који средње, више или високо образовање није стекао на српском језику, издат од одговарајуће високошколске установе. Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење) кандидат
доставља пре закључења уговора о раду. У поступку
одлучивања о избору кандидата конкурсна комисија
врши ужи избор кандидата које упућује на претходну проверу психофизичких способности за рад са ученицима, коју врши надлежна служба за запошљавање
применом стандардизованих поступака, а након тога
обавља разговор са кандидатима. Уколико се кандидат
не одазове позиву на проверу психофизичких способности или позиву на разговор, сматраће се да је одустао од пријаве и иста се неће даље разматрати. Рок
за подношење пријаве на конкурс је 8 (осам) дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у
разматрање. Све пријаве са приложеном документацијом, због тренутне епидемиолошке ситуације, слати искључиво поштом, на адресу ОМШ „Теодор Тоша
Андрејевић“, ЈНА 140 , 22400 Рума, са назнаком „За
конкурс“. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Контакт телефон:
022/474-042.

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

Посао се не чека, посао се тражи
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Оглас објављен у публикацији „Послови” број 926 од
24.03.2021. године, за радно место: наставник у звање
ванредног професора за ужу научну област Маркетинг и трговина, на одређено време од пет година,
допуњује се у делу УСЛОВИ, тако што се додаје: VIII
степен стручне спреме – доктор економских наука, са
докторском дисертацијом из уже научне области маркетинг и трговина.

Наставник универзитета за научну
/ ужу научну област Математичке
науке, све уже научне области,
доцента – за рад на мађарском
наставном језику
са 10% радног времена, на одређено
време од пет година

УСЛОВИ: У звање доцента може бити изабрано лице
које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање осам (8), односно које има
најмање три године педагошког искуства на високошколској установи, има научни назив доктора наука,
и има научне, односно стручне радове објављене у
научним часописима или зборницима, са рецензијама.
Ближи услови за избор у звање наставника утврђују се
општим актом Факултета и општима актима Универзитета у Новом Саду у складу са минималним условима
за избор у звања наставника на универзитету из члана 12. став 1 тачка 15) овог Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 73/2018,
27/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закони) као
и у складу са осталим условима за избор наставника
Факултета предвиђени одредбама истог Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др.
закони) и општима актима Универзитета у Новом Саду
и Учитељског Факултета на мађарском наставном језику у Суботици. Лице које је правноснажном пресудом
осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи не може стећи звање наставника,
односно сарадника.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: стручна
биографија, дипломе о одговарајућој стручној спреми
– оригинали или оверене копије, о завршеним основним, мастер (магистарским) и докторским студијама /
дипломе о стеченом научном називу доктора наука из
одговорајуће научне области, извод из матичне књиге рођених – оригинал или оверена копија, уверење о
држављанству – оригинал или оверена копија, списак
научних радова, радови (у папирном или електронском облику на CD-у), лекарско уверење, уверења о
неосуђиваности, подносе се Учитељском факултету на
мађарском наставном језику у Суботици, на адресу:
Штросмајерова 11, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Националне
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће узимати у обзир.

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
24000 Суботица, Максима Горког 38

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 122, чл. 139 и чл. 140 став 1 и 2 Закона и чл.
2 до 7 Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 108/2015), а то су: одговарајуће високо образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона за наставника
средње стручне школе у подручјима рада: Геодезија и
грађевинарство, Шумарство и обрада дрвета, Хемија,
неметали и графичарство – група за Графичарство
или Култура, уметност и јавно информисање – Ликовна област, педагога и психолога: на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то: 1)
студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета, 2) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука (лице које
има завршене горе наведене студије другог степена,
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Наука и образовање
мора да има завршене студије 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, дозвола за рад (положен стручни
испит) за наставника, педагога или психолога, да је
савладао обуку и да има положен испит за директора
установе (кандидат који нема положен испит за директора школе може да буде изабран, али је дужан да
исти положи у року до две године од дана ступања
на дужност); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад; да има најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; кандидат
за директора установе образовања и васпитања не
може да буде лице које је правноснажно осуђено за
привредни преступ у вршењу раније дужности. Правилником о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања прописано је да
предност за избор директора установе образовања и
васпитања има кандидат који је стекао неко од звања
према прописима из области образовања. Правилником о ближим условима за избор директора установа
образовања и васпитања прописано је да кандидат
за директора установе образовања и васпитања не
може да оствари предност приликом избора ако је у
току избора утврђено да је против њега покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога – за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
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.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да, уз пријаву на конкурс,
достави: оверену копију доказа о стеченом одговарајућем образовању у складу са чл. 140 Закона; оверену копију доказа о дозволи за рад наставника или
стручног сарадника; доказ о радном стажу у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (потврда – оригинал или
оверена копија); оригинал или оверена копија лекарског уверења о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима; оригинал или оверена
копија уверења да лице није осуђивано, у складу са
чл. 139 став 1 тачка 3) Закона, издато након објављивања конкурса; оригинал или оверена копија уверења
привредног суда да није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности, не старије
од 30 дана; оригинал или оверена копија уверења
основног суда да против њега није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за кривична
дела одређена у чл. 7 став 4 Правилника о ближим
условима за избор директора установа образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 108/2015), не старије од 30 дана; оригинал или оверену копију извода
из матичне књиге рођених – достављају лица која су
променила презиме или име након издавања дипломе
о стеченом образовању; оригинал или оверену копију
уверења о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци; оверену копију доказа да зна српски
језик (оверена копија дипломе о завршеној средњој
школи, вишој школи или факултету на српском језику или уверење о положеном испиту из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе);
оверену копију доказа о резултатима стручно-педа-
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гошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања – достављају лица која су претходно обављала
дужност директора; биографију са кратким прегледом
радних ангажовања; предлог програма рада директора школе. У складу са чл. 123 став 14 Закона кандидат може да достави и оригинал или оверену копију
доказа о резултату стручно-педагошког надзора у раду
(извештај просветног саветника). Директор школе се
именује на период од 4 године. Изабрани директор
који нема положен испит за директора, дужан је да га
положи у року до две године од дана ступања на дужност. Копије доказа које се подносе при конкурисању
за избор директора оверавају се од стране надлежног
органа, у супротном, неће се узети у разматрање. Уколико је кандидат стекао одговарајуће високо образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона на српском језику,
сматра се да је достављањем овог доказа, доставио
и доказ да зна српски језик. Рок за пријављивање на
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити у затвореној коверти на адресу: Политехничка школа, Максима Горког 38, 24000 Суботица,
са назнаком: „Конкурс за директора школе”. Ближе
информације о конкурсу могу се добити путем телефона на број: 024/663-107.

ШАБАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„СЛАВА КОВИЋ”

15350 Богатић, Јанка Веселиновића 3

Васпитач

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до њеног
повратка са боловања
УСЛОВИ: Васпитач може да буде лице које испуњава
услове прописане чланом 139 и чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања, односно
лице које има: високо образовање на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању
од три године или више образовање, VI степен стручне спреме; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за
кривична дела примање ии давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштичених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију и за које није
у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање, држављанство Републике Србије, зна српски
језик на којем остварује васпитно-образовни рад, има
дозволу за рад/лиценцу.
ОСТАЛО: Кандидат који се пријављује на радно место
васпитача на одређено време попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и уз одштампани пријавни формулар треба да приложи: 1. доказ да
поседује одговарајуће образовање (оригинал или оверену фотокопију дипломе), 2. доказ о знању српског
језика (достављају само кандидати који одговарајуће
образовање нису стекли на српском језику, у том случају кандидат доставља писани доказ да је положио
српски језик по програму високошколске установе –
оригинал или оверену фотокопију), 3. доказ да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за
кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију и за које није,
у складу са законом утврђено дискиминаторно понашање (уверење/потврда из МУП-а, не старије од шест
месеци, оригинал или оверена фотокопија, 4. доказ
да је држављанин Републике Србије (оригинал или
оверену фотокопију – не старије од шест месеци), 5.

доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима доставља кандидат
пре закључења уговора о раду (оригинал или оверена фотокопија), 6. дозвола за рад лиценца (оригинал
или оверена фотокопија). Пријава на конкурс обавезно садржи податке о кандидату (име, презиме, адреса
пребивалишта, односно боравишта, контакт телефон и
адреса електронске поште ако је кандидат поседује).
Пријава са потребном документацијом подноси се у
затвореној коверти са назнаком „Конкурс за васпитача
на одређено време”. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана његовог објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање. Документација се може доставити лично или
поштом на горенаведену адресу. Предшколска установа нема обавезу да пријављеном кандидату враћа
документацију. Ближа обавештења могу се добити у
секретаријату ПУ „Слава Ковић” на број телефона
015/7786-881.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЈВОДА СТЕПА”

15305 Липолист, Карађорђева 1

Чистачица

са 80% радног времена, на одређено
време, ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, до њеног повратка, а
најкасније до 31.08.2021. године

Домар/мајстор одржавања

са 20% 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-за чистачицу
завршена основна школа, за домара/мајстора одржавања средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, машинске, грађевинске, електротехничке или друге струке и да имају положен стручни
испит за рад са судовима под притиском (за послове
руковања постројењем у котларници); 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 родоскрвнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 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 доказа (диплома/сведочанство) о стеченом одговарајућем образовању, а
за домара/мајстора одржавања и доказ о положеном
стручном испиту за рад са судовима под притиском (за
послове руковања постројењем у котларници) – оверена фотокопија; 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
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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Наука и образовање

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

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
радника са неплаћеног одсустава,
издвојено одељење Варна, ОШ „Лаза К.
Лазаревић“ Шабац
УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну спрему VII/1 степен одговарајуће групе; да испуњава посебне
услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр.
88/2017 и 27/2018 – и др. Закони) и уз пријаву на конкурс (формулар за пријаву на конкурс-наћи на сајту
МПНТР) са кратком биографијом поднесе и доказ о: 1.
одговарајућој врсти и степену стручне спреме (оверену
фотокопију дипломе); 2. потврду о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима; 3. потврду да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од намање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и протув човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4. уверење о држављанству Републике Србије, не старије од
6 месеци, 5. доказ о познавању српског језика и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Докази о испуњености услова под тачкама
1, 3, 4, 5 саставни су део пријаве на конкурс, доказ
из тачке 2 прибавља се пре закључења уговора о
раду. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене пријаве и пријаве без доказа о
испуњавању свих услова конкурса неће се разматрати. Пријаве слати на адресу: ОШ „Лаза К. Лазаревић“,
Шабац, Масарикова 136, 15000 Шабац или лично предати у секретаријату школе, од 08 до 14 часова.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ШАБАЦ
15000 Шабац, Бањичких жртава 2

Наставник физичког васпитања

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, до
његовог повратка на рад
УСЛОВИ: 1. стечено одговарајуће високо образовање
у складу са чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018-др. закони, 10/2019 и 6/2020): на
студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије); на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005; испуњеност услова у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета,
стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр.
13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020, 15/2020 и 1/2021);
2. психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима; 3. неосуђиваност у складу са
чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2018, 27/208 – др. закони, 10/2019 и 6/2020), а то
је непостојање правоснажне пресуде за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике Србије;
5. познавање српског језика и језика на којем остварује
образовно-васпитни рад.
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ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који кандидат може
преузети са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, кандидат подноси доказ о степену и врсти образовања,
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и
доказ о неосуђиваности – уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе (не старије од
6 месеци од дана објављивања конкурса). Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана
упућују се на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Доказ о психофизичкој способности кандидата прибавља се пре закључења уговора о раду.
Сва документа кандидати прилажу као оверене копије
или у оригиналу, а неблаговремене и непотпуне пријаве комисија неће разматрати. Пријаве са потребном
документацијом се достављају у конкурсном року од 8
дана од дана објављивања, на адресу: Техничка школа
Шабац, Бањичких жртава 2, 15000 Шабац.

УЖИЦЕ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31000 Ужице
Трг Светог Саве 34
тел. 062/8825-735

Наставник металуршке групе
предмета

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преузима са
интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, кандидати достављају потребну документацију и СМ (радна биографија), у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране директора школе. Поред
општих услова за заснивање радног односа прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”,
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – Одлука УС РС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење),
пријављени кандидати треба да испуњавају и услове
из члана 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
– др закон, 10/2019 и 6/2020). Кандидат мора да има
одговарајуће образовање у складу са чланом 140
Закона о основама система образовања и васпитања и
врсту стручне спреме прописану, за радно место под
редним бројем 1: у складу са чланом 5 став 1 тачка
59) Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада Геологија, рударство и металургија („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 8/2015, 19/2015 и 8/2017) – за
радно место наставника металуршке групе предмета;
б) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; г) има држављанство Републике Србије;
д) зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из
тачке а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ о
испуњености услова из тачке б) ове одлуке прибавља
се пре закључења уговора о раду. Документација се
доиавља у оригиналима не старијим од шост мосеци
или у овереним фотокопијама и не враћа се кандидатима. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене пријаве, пријаве без доказа
о испуњавању свих услова конкурса, као и пријаве
са неовереном документацијом, неће се разматрати.
Пријаве доставити на адресу: Техничка школа, Трг
Светог Саве 34, 31000 Ужице, са назнаком „Пријава на
конкурс за радно место под бројем ______ (навести
број)“. Информације о конкурсу могу се добити путем
телефона: 062/882-5735.

В РА Њ Е
ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВО ЛОЛА РИБАР”
Клисура бб, Сурдулица
тел. 064/8115-999

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава услове из члана 139 и члана 140 став 1 и
2 Закона о основама система образовања и васпитања: поседовање одговарајућег високог образовања
из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања; поседовање дозволе за рад
(лиценце); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање језика
на којем се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију;
непостојање дискриминаторног понашања, утврђеног
у складу са законом; најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о држављанству (уверење о држављанству, односно извод из
матичне књиге рођених); оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченом образовању; оверен препис /
фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; доказ о знању језика на
којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том
језику); доказ о радном искуству на пословима образовања и васпитања; преглед кретања у служби са
биографским подацима (необавезно); доказе о својим
стручним и организационим способностима (необавезно). Пријаве се могу слати на адресу: Основна школа
„Иво Лола Рибар” Клисура, Клисура бб, 17535 Клисура. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе, тел. 064/811-5999, е-mail: lolaribar.
klisura@gmail.com.

ВРШАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ”

26300 Вршац, Жарка Зрењанина 114
тел. 013/834-573

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице
које, поред општих услова предвиђених Законом о
раду, испуњава и посебне услове прописане одредбом
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018, 10/2019 и 6/2020), и то: 1) да има одговарајуће образовање које је прописано Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС
– Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019,
2/2020, 8/2020 и 16/2020): 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 способност за рад са децом и ученицима; 3) није
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Наука и образовање
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; 4) има држављанство Републике
Србије; 5) зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете. Потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају школи, и то: доказ
о одговарајућем образовању (диплому); доказ да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење из МУП-а, не старије
од 6 месеци), доказ о држављанству (уверење које
није старије од 6 месеци), доказ о познавању језика
на коме се изводи образовно-васпитни рад (уколико
кандидат није стекао средње, више или високо образовање на српском језику у обавези је да достави
доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе) и извод
из МКР (са холограмом). Доказ о испуњености услова под редним бројем 2 (лекарско уверење), кандидат
прилаже пре закључења уговора о раду. Докази који
се прилажу морају бити у оригиналу или оверени преписи / фотокопије. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. Пријаве слати на горе наведену адресу,
са назнаком „Пријава на конкурс”.

су / фотокопији следећу документацију: 1) потписану
биографију (CV); 2) извод из матичне књиге рођених;
3) уверење о држављанству, не старије од шест месеци; 4) диплому/сведочанство или уверење о стеченом
одговарајућем образовању; 5) доказ о знању српског
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад у
школи доставља само кандидат који није стекао образовање на српском језику; ако је кандидат стекао одговарајуће образовање на српском језику сматра се да
је достављањем дипломе/сведочанства или уверења
о одговарајућем образовању доставио доказ да зна
српски језик; 6) доказ о неосуђиваности, односно уверење из казнене евиденције о неосуђиваности издато у надлежној полицијској управи МУП-а Републике
Србије, не старије од шест месеци. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат по коначности одлуке о избору,
а пре закључења уговора о раду. Конкурсна комисија
коју именује директор утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у року од осам дана
од истека рока за пријем пријава и кандидате који су
изабрани у ужи избор упућује у року од осам дана на
претходну психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. О датуму провере психофизичких способности кандидати ће бити благовремено обавештени
од стране школе. Конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос у року од осам дана од дана пријема резултата
психолошке процене способности за рад са децом и
ученицима, обавља разговор са кандидатима са листе
и доноси решење о избору кандидата у року од осам
дана од дана обављеног разговора са кандидатима.
Подаци о кандидатима биће коришћени искључиво у
сврху обраде података у конкурсном поступку, у складу са Законом о заштити података о личности. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” Националне
службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Лице задужено
за давање обавештења о конкурсу је Гордана Дамњановић, секретар школе, телефон: 013/830-721. Пријаве на конкурс са пријавним формуларом и траженом
документацијом могу се поднети лично или поштом на
горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА „МЛАДОСТ”

ЗАЈЕЧАР

26300 Вршац, Омладински трг бб
тел. 013/830-721

Чистачица

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Образовно-васпитни рад у школи се остварује на српском језику. Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава
следеће услове: 1) да има одговарајуће образовање
предвиђено Правилником о организацији и систематизацији послова у ОШ „Младост” у Вршцу број:
456/1 од 07.09.2018. године, број: 25/4 од 21.01.2019.
године, број: 341/2 од 10.06.2019. године, број: 499/1
од 02.09.20219. године и број: 404/1 од 01.09.2020.
године, односно да има: основно образовање – I степен стручне спреме; 2) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да има држављанство Републике Србије, 5) да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства, просвете, науке и технолошког развоја: http://www.mpn.gov.
rs и заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи у оригиналу или овереном препи-
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СРЕДЊА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА”

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13
Оглас објављен 24.03.2021. године у публикацији
„Послови”, поништава се у целости.

СРЕДЊА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13

Педагог

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних
чланом 24 Закона о раду („Службени гласник РС” бр.
24/05, 61/05, 75/14, 13/17 – Одлука УС, 113/17 и 95/18
– аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20),
односно да: 1) има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17,
27/18- др закони, 10/19 и 6/20), које је стекао на: а) на
студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: студије другог степена из научне, односно друге стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинрне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-

чне, 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; изузетно,
наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне и специјалистичко струковне студије), студијама у трајању
од три године или вишим оразовањем. У складу са
Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Службени гласник РС – Просветни гласник”,
бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019,
2/2020, 3/2020, 14/2020 и 1/2021) и Правилником о
степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник Републике
Србије – Просветни гласник”, бр. 8/15, 11/16, 13/16,
2/17, 13/18 и 7/19, 2/2020, 14/2020, 15/2020 и 1/2021):
дипломирани педагог, професор педагогије, дипломирани школски психолог – педагог, дипломирани педагог мастер, мастер педагог. 2) има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) да лице није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца или које је
осуђено за; кривична дела насиље у породици; одузимање малолетног лица; запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изрчену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава формулар за пријем у
радни однос у установи образовања и васпитања који
се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (уписати
број телефона / мејл адресу). Уз пријавни формулар
кандидат доставља следећу документацију: оверену
фотокопију дипломе (односно уверења уколико диплома није издата) о стеченом одговарајућем степену и
врсти образовања; уверење о неосуђиваности надлежне полицијске управе (оригинал или оверена фотокопија), не старије од 3 месеца, уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне
књиге рођених са холограмом (оригинал или оверена
фотокопија), уколико кандидат није стекао образовање
на српском језику доставља доказ (уверење или потврду) да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе, биографију.
Уверења која се достављају не смеју бити старија од 6
месеци. Конкурсна комисија утврђује испуњеност улова кандидата за пријем у радни однос из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања у
року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року
од осам дана, биће упућени на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака о чему ће кандидати бити
обавештени путем телефона на бројеве које су навели или на наведене мејл-адресе. Конкурсна комисија
ће сачинити листу кандидата који испуњавају услове
за пријем у радни однос у року од осам дана од дана
пријема резултата психолошке процене и обавити разговор са њима. О терминима за разговор кандидати
ће бити обавештени путем телефона на бројеве које
су навели или на наведене мејл адресе. Конкурсна
комисија ће донети решење о избору кандидата у року
од осам дана од дана обављеног разговора. Лекарско
уверење – доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима изабрани
кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање. Информације о конкурсу могу се добити на следећи број телефона: 030/463-391. Пријаве се
достављају на адресу: Средња школа „Никола Тесла“
Бољевац, Кнеза Милоша 13, 19370 Бољевац, са назнаком: „За конкурс – за радно место педагога школе на
одређено време“.
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ЗРЕЊАНИН
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПАВА СУДАРСКИ”
Нови Бечеј, Јаше Томића 1

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

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН КНИЋАНИН”

23265 Книћанин, Жарка Зрењанина 4
Оглас објављен 03.03.2021. године у публикацији
„Послови” поништава се у целости.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2А

Наставник предметне наставе –
наставник хирургије
са 40% радног времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/18 –
аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне
услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да: 1. има одговарајуће образовање: у складу са чланом 140 Закона
о основама система образовања, које је стечено: а) на
студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета и студије другог степена из области
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педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука, уз претходно завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; б) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама
у подручју рада Здравство и социјална заштита („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 21/15,
11/16, 13/18, 5/19, 2/20 и 14/20): доктор медицине,
специјалиста опште хирургије или једне од хируршких грана; специјалиста доктор медицине, специјалиста опште хирургије или једне од хируршких грана; 2.
да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. да има држављанство Републике Србије;
5. да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Учесници конкурса треба да
доставе: 1. попуњен пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.
gov.rs); 2. оригинал или оверену фотокопију дипломе
(уверења) о траженој врсти и степену стручне спреме.
Кандидат који је стекао одговарајуће високо образовање по прописима који уређују високо образовање
од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену
фотокопију дипломе о стеченом високом образовању
првог степена. Када је образовање стечено у некој од
република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној
Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а врста образовања не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања, кандидат доставља
и оверену фотокопију решења министра надлежног за
послове образовања и васпитања којим се утврђује
да ли је врста образовања одговарајућа за обављање
послова наставника, васпитача, односно стручног
сарадника (члан 143 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у систему војног школства, кандидат доставља и
оверену фотокопију решења министра надлежног за
послове образовања и васпитања којим се утврђује
испуњеност услова у погледу стеченог образовања за
обављање послова наставника, васпитача, односно
стручног сарадника (члан 143 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у иностранству, кандидат доставља и
оверену фотокопију решења министра надлежног за
послове образовања и васпитања којим се утврђује
испуњеност услова у погледу стеченог образовања за
обављање послова наставника, васпитача, односно
стручног сарадника (члан 143 став 3. Закона о основама система образовања и васпитања); 3. оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 4. доказ о испуњавању услова из члана 139
став 1 тачка 5) Закона о основама система образовања
и васпитања, односно да је лице стекло средње, више
или високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит
из тог језика по програму одговарајуће високошколске
установе (оригинал или оверена фотокопија) – српски језик; 5. оригинал или оверена фотокопија уверења (извода из казнене евиденције) Министарства
унутрашњих послова којим кандидат доказује да није
осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона
о основама система образовања и васпитања. Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима доставља само изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава
са потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана, рачунајући од дана објављивања текста
конкурса у огласним новинама Националне службе за
запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене. Пријаве се шаљу поштом

или предају лично на дресу: Медицинска школа, 23000
Зрењанин, Новосадска 2А, са назнаком „За конкурс”.
Сва потребна обавештења можете добити од секретара школе, лично или телефоном на број: 023/533-270
и 023/533-273. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања,
у року од осам дана од дана истека рока за пријем
пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у радни однос, који су
изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се
на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака.
У року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима, конкурсна комисија сачињава листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима сматраће се да
је пријаву на конкурс повукао, те ће комисија његову
пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе у року од 15 радних дана
од дана сачињавања листе и доноси решење о избору
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима које се када постане коначно
оглашава на званичној интернет страници Министарства надлежног за послове просвете. Уколико кандидат
не дође на разговор у заказаном термину сматраће се
да је повукао пријаву на конкурс те ће комисија његову
пријаву одбацити.

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

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова
прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и
95/18 – аутентично тумачење), треба да испуњава
и посебне услове прописане чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања односно да: 1. има одговарајуће образовање, у складу са
чланом 140 Закона о основама система образовања
које је 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,
уз претходно завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; б) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама у подручју рада здравство и
социјална заштита („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 21/15, 11/16, 13/18, 5/19, 2/20
и 14/20): доктор медицине, специјалиста интерне
медицине; специјалиста доктор медицине, специјалиста интерне медицине; 2. има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Републике
Србије; 5. зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Учесници конкурса
треба да доставе: 1. попуњен пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
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воја (http://www.mpn.gov.rs); 2. оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти
и степену стручне спреме. Кандидат који је стекао
одговарајуће високо образовање по прописима који
уређују високо образовање од 10. септембра 2005.
године, доставља и оверену фотокопију дипломе о
стеченом високом образовању првог степена. Када
је образовање стечено у некој од република СФРЈ
до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна
2006. године или у Републици Српској, а врста образовања не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат доставља и оверену
фотокопију решења министра надлежног за послове
образовања и васпитања којим се утврђује да ли је
врста образовања одговарајућа за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања). Када је образовање стечено у систему војног школства, кандидат доставља
и оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог
образовања за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у иностранству,
кандидат доставља и оверену фотокопију решења
министра надлежног за послове образовања и
васпитања којим се утврђује испуњеност услова у
погледу стеченог образовања за обављање послова
наставника, васпитача, односно стручног сарадника
(члан 143 став 3. Закона о основама система образовања и васпитања); 3. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије;
4. доказ о испуњавању услова из члана 139 став 1
тачка 5) Закона о основама система образовања и
васпитања, односно да је лице стекло средње, више
или високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит
из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија) –
српски језик; 5. оригинал или оверена фотокопија
уверења (извода из казнене евиденције) Министарства унутрашњих послова којим кандидат доказује
да није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Рок за подношење пријава са потребним доказима о
испуњавању услова конкурса је 15 дана, рачунајући
од дана објављивања текста конкурса у огласним
новинама Националне службе за запошљавање
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
биће одбачене. Пријаве се шаљу поштом или предају лично на адресу: Медицинска школа, 23000
Зрењанин, Новосадска 2А, са назнаком „За конкурс”.
Сва потребна обавештења можете добити од секретара школе, лично или телефоном на број 023/533270 и 023/533273. Комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос из члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам дана од дана истека рока за
пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у радни
однос, који су изабрани у ужи избор, у року од осам
дана упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. У року од осам дана од
дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима конкурсна
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос. Уколико кандидат
не дође на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима сматраће се да је пријаву
на конкурс повукао те ће комисија његову пријаву
одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима са листе у року од 15 радних дана од
дана сачињавања листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима, које се када постане
коначно оглашава на званичној интернет страници
Министарства надлежног за послове просвете. Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном термину, сматраће се да је повукао пријаву на конкурс,
те ће комисија његову пријаву одбацити.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН КНИЋАНИН”
23265 Книћанин
Жарка Зрењанина 4

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: дужност директора школе може да обавља
лице које испуњава услове прописане чланом 122 став
5, чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и Правилником о ближим условима за избор директора установа
образовања и васпитања („Службени гласник РС” број
108/15). За директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: 1. да има одговарајуће високо образовања из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника
основне школе, за педагога и психолога, то јест високо образовање које је стекло: а) на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1)
студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука (мора
да има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета); или б) високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; 2. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3. да има дозволу за рад (лиценцу), 4. да има обуку и
положен испит за директора школе (изабрани кандидат који нема положен испит за директора, дужан је
да га положи у року од две године од дана ступања на
дужност), 5. да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад, 6. 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; 7. да има држављанство Републике Србије; 8.
да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. 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
основне школе може да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3. истог закона, то јест високо образовање стечено на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне
и специјалистичке струковне студије), студијама у
трајању од три године или вишим образовањем, за
наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен
испит за директора установе и најмање десет година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз
пријаву на конкурс, кандидат треба да приложи следећу документацију: 1. доказ о одговарајућем образовању – оверена фотокопија дипломе или оверен препис дипломе траженог степена и врсте образовања, 2.
дозволу за рад (лиценцу), односно уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија/препис
документа), 3. потврду о радном искуству у установи
на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања (оригинал или оверена
фотокопија), 4. лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (оригинал или оверена фотокопија) – може
и из досијеа а изабрани кандидат ће доставити ново
пре закључења уговора, 5. уверење о држављанству
Републике Србије - оригинал или оверена фотокопија

(не старије од 6 месеци), 6. доказ да је стекао образовање на српском језику или је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе (диплома издата на српском језику која се
приложи као доказ под тачком 1. сматра се доказом
о знању српског језика под тачком 6, кандидати који
образовање нису стекли на српском језику знање српског језика доказују потврдом одговарајуће високошколске установе да су положили испит из српског језика-оригинал или оверена фотокопија доказа), 7. доказ
о савладаној обуци и положеном испиту за директора
установе- уколико кндидат то поседује (оригинал или
оверена фотокопија), 8. извод из матичне књиге рођених-оригинал или оверена фотокопија (не старије од 6
месеци), 9. уверење надлежног МУП-а којим кандидат
доказује да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона и да није утврђено дискриминиторно понашање
– уверење не сме бити старије од дана објављивања
конкурса (оригинал или оверена фотокопија), 10. уверење 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 дела
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона – уверење не сме
бити старије од дана објављивања конкурса (оригинал или оверена фотокопија), 11. уверење надлежног
привредног суда да кандидат није осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дужности у складу са
Законом и Правилником – уверење не сме бити старије
од дана објављивања конкурса (оригинал или оверена
фотокопија), 12. доказ о резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања,
уколико се пријављује лице које је претходно обављало дужност директора (оригинал или оверена фотокопија), 13. доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду, уколико га кандидат поседује (оригинал или
оверена фотокопија извештаја просветног саветника),
14. радну биографију са прегледом кретања у служби,
15. оквирни план рада за време мандата. Кандидати
могу доставити и доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Документација која се доставља у виду фотокопија, мора бити
оверена од стране јавног бележника. О резултатима
конкурса, кандидат ће бити обавештен од стране школе након пријема решења о именовању директора од
стране Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs),
а одштампани пријавни формулар заједно са пријавом
на конкурс и потребном документацијом достављају
школи. Рок за подношење пријава на конкурс са
потребним доказима о испуњавању услова конкурса је
15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
Националне службе за запошљавање „Послови“. Пријаве на конкурс заједно са потребном документацијом
о испуњавању услова конкурса доставити лично или
слати, на адресу школе: Жарка Зрењанина 4, 23265
Книћанин, са назнаком: „За конкурс за избор директора школе“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. У обзир ће се узети само благовремене и потпуне пријаве. За све додатне информације обратити се секретару школе, лично или на телефон: 023/867-600.
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НОВА РАДНА МЕСТА
У БОРУ
З

ахваљујући руководству трговинског ланца „Александровић” д.о.о. из Самариновца код Неготина, које је одлучило да отвори два нова трговинска објекта, 24 незапослена житеља Бора добила су прилику за запослење.
На велико задовољство Борана, ово трговинско предузеће планира да током априла прошири тржиште и отвори
две нове продавнице у борском насељу Старо Селиште, на
месту некадашњих „Центроистокових” самопослуга. Осим
повољних цена и услова продаје, отварање нових трговинских радњи доноси и нова радна места. Компанија је на
пословима продавца ангажовала 24 нова радника, међу
којима и две особе са инвалидитетом.
„Сарадња са Филијалом Бор НСЗ је била одлична и умногоме олакшала и убрзала целокупну организацију у вези
са информисањем, контактирањем и упућивањем одговарајућих кандидата. Пружена услуга посредовања допринела је да у веома кратком року, у периоду од 11. до 19. марта,

буде контактирано преко 60 незапослених, са којима су у
просторијама Филијале Бор организовани разговори, а потом и са одабраним кандидатима“, истиче Драган Александровић, власник истоименог трговинског ланца.
Осим посредовања, као нефинансијске мере подршке
запошљавању, предузеће „Александровић” ће користити и
програм Националне службе за субвенционисање зарада
особа са инвалидитетом без радног искуства, а власник је
потврдио да је заинтересован за коришћење и других активних мера политике запошљавања које се односе на финансијске олакшице.
Трговинско предузеће „Александровић” је основано као
трговинска радња још 1991. године, а данас овај успешни
трговински ланац има 188 запослених у 15 малопродајних
објеката широм општина Неготин и Кладово.
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