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Администрација и управа

БЕОГРА Д

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Канцеларија за јавне набавке, 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) и члана 9 став 1 
Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуња-
вање радних места у државним органима („Служ-
бени гласник РС”, број 2/19) и Закључка Комисије 
за давање сагласности за ново запошљавање и 
додатно радно ангажовање код корисника јавних 
средстава 51 број: 112-1712/2021 од 26. фебруара 
2021. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА У
КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

I Орган у коме се попуњавају радна места: 
Канцеларија за јавне набавке, Београд, Немањи-
на 22-26.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за подршку 
нормативним пословима, звање 

млађи саветник, у својству 
приправника

Група за нормативне послове,  
Сектор за регулативу и мониторинг над 
применом прописа о јавним набавкама

1 извршилац

Опис послова: Учествује у прикупљању пода-
така и информација у циљу давања мишљења 
о примени одредаба Закона и других прописа у 
области јавних набавки; учествује у прикупљању 
података и информација у циљу давања миш-
љења на законе и друге прописе чији су предла-
гачи други органи државне управе; води евиден-
цију датих мишљења; води евиденцију о стручној 
помоћи пруженој наручиоцима и привредним 
субјектима; обавља и друге послове по налогу 
руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 
академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године или специјалистич-
ким студијама на факултету; најмање једна годи-
на радног искуства у струци или најмање 5 годи-
на радног стажа у државним органима; положен 
државни стручни испит као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту.

Приправник је лице које први пут заснива рад-
ни однос у својој струци и оспособљава се за 
самосталан рад; изузетно радни однос у статусу 
приправника може се засновати и са лицем које 
је код другог послодавца било у радном одно-
су, односно обављало рад ван радног односа 
на пословима у својој струци краће од времена 
утврђеног за приправнички стаж у степену обра-
зовања који је услов за рад на тим пословима; 
време проведено у радном односу, односно на 
раду ван радног односа код другог послодавца не 
урачунава се у приправнички стаж; приправник 
заснива радни однос на одређено време, после 
спроведеног јавног конкурса, приправнички стаж 
на радним местима са високим образовањем сту-

дија другог степена (дипломске академске сту-
дије – мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, траје једну годину; приправник полаже 
државни стручни испит до окончања приправ-
ничког стажа; кандидати са положеним држаним 
стручним испитом немају предност за заснивање 
радног односа.

2. Радно место за подршку 
пословима припреме мишљења о 

испуњености основа за спровођење 
преговарачког поступка, звање 

млађи саветник
Група за испитивање основа за 

спровођење преговарачког поступка, 
Сектор за регулативу и мониторинг над 
применом прописа о јавним набавкама

1 извршилац

Опис послова: Обавља размену података путем 
Портала јавних набавки у вези са мишљењима за 
примену преговарачког поступка; води евиден-
ције о свим захтевима за мишљење о основаности 
спровођења преговарачког поступка; учествује 
у припреми нацрта захтева за доставу додатне 
документације од стране наручилаца у вези са 
одређеним захтевом за спровођење преговарач-
ког поступка; учествује у прикупљању података 
и информација од значаја за давање мишљења о 
испуњености основа за спровођење преговарач-
ког поступка; обавља и друге послове по налогу 
руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 
академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године или специјалистич-
ким студијама на факултету; најмање једна годи-
на радног искуства у струци или најмање 5 годи-
на радног стажа у државним органима; положен 
државни стручни испит као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту.

3. Радно место за подршку 
пословима анализе и развоја 

система јавних набавки, звање 
млађи саветник

Група за анализу и развој система 
јавних набавки, Сектор за развој 

система јавних набавки и финансијско-
материјалне послове

2 извршиоца

Опис послова: Прати активности на Порталу 
јавних набавки; прати статитистичке показатеље 
и извештаје о закљученим уговорима и спрове-
деним поступцима јавних набавки у Републи-
ци Србији; пружа техничку помоћ наручиоцима 
у вези са коришћењем Портала јавних набав-
ки; прикупља податке за припрему посебног 
годишњег извештаја о јавним набавкама; обавља 
и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године 
или специјалистичким студијама на факултету; 
најмање једна година радног искуства у струци 
или најмање 5 година радног стажа у државним 
органима; положен државни стручни испит као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

4. Радно место за информатичке 
послове, звање сарадник

Група за анализу и развој система 
јавних набавки, Сектор за развој 

система јавних набавки и финансијско-
материјалне послове

1 извршилац

Опис послова: Стара се о функционисању и без-
бедности информационог система и база података 
Канцеларије; врши техничко одржавање и обез-
беђује заштиту података на рачунарима запосле-
них у Канцеларији; учествује у изради софтвера 
којима се унапређује рад и комуникација унутар 
и изван Канцеларије; уноси податке и креира 
визуелни изглед интернет и других презентација 
Канцеларије; инсталира и одржава апликативни 
сервер (две апликативне базе: кадровска еви-
денција, електронски деловодник), рачунарску 
мрежу, рачунаре, штампаче и другу компјутерс-
ку и комуникациону опрему, умрежава рачунаре 
у локални домен и мрежу; формира и ажурира 
евиденције о информатичкој опреми; учествује 
у набавци информатичке опреме и сарађује са 
Управом за заједничке послове републичких 
органа ради набавке; обавља и друге послове по 
налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање на основ-
ним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ, 
основним струковним студијама, односно на сту-
дијама у трајању до три године, најмање 3 годи-
не радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит као и потребне компетенције за 
рад на радном месту.

III Место рада за сва радна места: Београд, 
Грачаничка 8.

IV Врста радног односа: За радно место под 
редним бројем 1 (II 1) заснива се радни однос на 
одређено време ради обуке приправника и траје 
годину дана. За радна места под редним бројем 
2, 3 и 4 (II 2-4) радни однос заснива се на неод-
ређено време. 

Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу подлежу пробном раду у 
трајању од шест месеци. Кандидати без положе-
ног државног стручног испита примају се на рад 
под условом да тај испит положе до окончања 
пробног рада.

Сагласно члану 9 Закона о државним службеници-
ма, прописано је да су кандидатима при запошља-
вању 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. Рад-
ни однос за пријем приправника заснива се на 
одређено време ради оспособљавања приправ-
ника за самосталан рад и траје једну годину.

V Општи услови за запослење: да учесник 
конкурса има држављанство Републике Србије; 
да је пунолетан; да му раније није престајао рад-
ни однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа и да није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци.

VI Фазе изборног поступка и учешће канди-
дата: Изборни поступак се спроводи из више оба-
везних фаза, и то следећим редоследом: провера 
општих функционалних компетенција, провера 
посебних функционалних компетенција, провера 
понашајних компетенција и интервју са Конкурс-
ном комисијом. 

У свакој фази изборног поступка врши се вред-
новање кандидата и само кандидат који испуни 
унапред одређено мерило за проверу одређене 
компетенције у једној фази изборног поступка 
може да учествује у провери следеће компетен-
ције у истој или наредној фази изборног поступка.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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1. Провера општих функционaлних компе-
тенција
Кандидатима који учествују у изборном поступку 
прво се проверавају опште функционалне компе-
тенције и то: 
• организација и рад државних органа Републике 
Србије – провераваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост – провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација – провераваће се путем 
симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост”, ако 
поседујете важећи сертификат, потврду или дру-
ги одговарајући доказ о познавању рада на рачу-
нару, на траженом нивоу и желите да на основу 
њега будете ослобођени тестирања компетен-
ције – „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. Коми-
сија ће на основу приложеног доказа одлучити да 
ли може или не може да прихвати доказ који сте 
приложили уместо тестовне провере.

Информације o материјалимa за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Службе за 
управљање кадровима: www.suk.gov.rs.

2. Провера посебних функционалних ком-
петенција: Након пријема извештаја о резулта-
тима провере општих функционалних компетен-
ција, међу кандидатима који су испунили мерила 
за проверу општих функционалних компетенција 
врши се провера посебних функционалних ком-
петенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
Не проверавају се посебне функционалне компе-
тенције.

За радно место под редним бројем 2:
– Посебна функционална компетенција за област 
рада студијско-аналитички послови (прикупљање 
и обрада података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања 
и анализирања доступних информација) – прове-
раваће се писмено путем симулације.
– Посебна функционална компетенција за радно 
место – прописи из делокруга радног места (Пра-
вилник о мониторингу над применом прописа о 
јавним набавкама) – провераваће се писмено 
путем симулације.
– Посебна функционална компетенција за радно 
место – прописи из надлежности органа (Закон 
о јавним набавкама) – провераваће се писмено 
путем симулације.

За радно место под редним бројем 3:
– Посебна функционална компетенција за област 
рада студијско-аналитички послови (прикупљање 
и обрада података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања 
и анализирања доступних информација) – прове-
раваће се путем писмене симулације.
– Посебна функционална компетенција за радно 
место – прописи из надлежности органа (Закон о 
јавним набавкама) – провераваће се усмено путем 
симулације.
– Посебна функционална компетенција за радно 
место – прописи и акти из делокруга радног места 
(Упутство за коришћење Портала јавних набавки) 
– провераваће се усмено путем симулације.

За радно место под редним бројем 4: 
– Посебна функционална компетенција за област 
рада – информатички послови (базе података, 
Office пакет и интернет технологија) – провера-
ваће се писмено путем симулације.
– Посебна функционална компетенција за област 
рада – студијско-аналитички послови (при-
купљање и обрада података из различитих изво-
ра, укључујући и способност критичког вредно-
вања и анализирања доступних информација) 

– провераваће се писмено путем симулације.
– Посебна функционална компетенција за радно 
место – прописи из надлежности органа (Закон о 
јавним набавкама) – провераваће се усмено путем 
симулације.

Информације o материјалимa за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних ком-
петенција (закони, подзаконски акти, смернице, 
упутства и сл.) могу се наћи на сајту Канцеларије 
за јавне набавке (www.ujn.gov.rs).

3. Провера понашајних компетенција: Пона-
шајне 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 комисијом и вредновање кан-
дидата: Процена мотивације за рад на радном 
месту и прихватање вредности државних органа 
– провераваће се путем интервјуа са Конкурсном 
комисијом (усмено).

VII Рок за подношење пријава: Рок за под-
ношење пријава је осам дана и почиње да тече 
наредног дана од дана оглашавања текста јавног 
конкурса у периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс: Пријава 
на конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је 
доступан на интернет презентацијама Службе за 
управљање кадровима (www.suk.gov.rs) и Канце-
ларије за јавне набавке (www.ujn.gov.rs) или у 
штампаној верзији на писарници Канцеларије за 
јавне набавке, Београд, Немањина 22-26.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује у даљем изборном поступ-
ку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве 
након што комисија састави списак кандидата 
међу којима се спроводи изборни поступак. 
Подносиоци пријаве се обавештавају о додеље-
ној шифри у року од три дана од пријема прија-
ве, достављањем наведеног податка на начин 
који је у пријави назначио за доставу обавеш-
тења.

IX Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на јавни конкурс: Пријаве 
на јавни конкурс шаљу се поштом или предају 
непосредно на писарници Канцеларије за јавне 
набавке, Немањина 22-26, Београд, са назнаком 
„За јавни конкурс за попуњавање извршилачких 
радних места у Канцеларији за јавни набавке”.

X Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве, потпуне и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јавном 
конкурсу, на основу података наведених у обрас-
цу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се 
спровести, почев од 10. маја 2021. године, о чему 
ће учесници конкурса бити обавештени на кон-
такте (адресе или бројеви телефона) које су наве-
ли у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција, 
посебних функционалних компетенција и пона-
шајних компетенција ће се обавити у Служби за 
управљање кадровима, у Палати Србија, Нови 
Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источно 
крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће 
се обавити у просторијама Канцеларије за јавне 
набавкe (Грачаничка 8). Учесници конкурса који 
су успешно прошли једну фазу изборног поступка 
обавештавају се о датуму, месту и времену спро-
вођења наредне фазе изборног поступка на кон-
такте (бројеве телефона или имејл-адресе), које 
наведу у својим обрасцима пријаве.

XI 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 фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених; ориги-
нал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена 
фотокопија доказа о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима (канди-
дати са положеним правосудним испитом уместо 
доказа о положеном државном стручном испиту 
подносе доказ о положеном правосудном испиту); 
оригинал или оверена фотокопија доказа о рад-
ном 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 изво-
да из матичне књиге рођених подноси решење о 
распоређивању или премештају на радно место у 
органу у коме ради или решење да је нераспоређен. 
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника (изузетно 
у градовима и општинама у којима нису именова-
ни 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 доку-
мената које су оверене пре 1. марта 2017. године 
у основним судовима, односно општинским упра-
вама.

XII 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 дока-
зе 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 Канце-
ларије за јавне набавке.

Кандидати који конкуришу на више радних места, 
која се разликују у погледу тражених доказа 
о дужини радног искуства у струци (потврда, 
решење и други акти из којих се види на којим 
пословима, у ком периоду и са којом стручном 
спремом је стечено радно искуство), дужни су да 
их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, 
према услову о дужини радног искуства у струци 
из радних места на која конкуришу. 

XIII Остале информације и напомене

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

Законом о општем управном поступку („Службе-
ни гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично 
тумачење) прописано је, између осталог, да је 
орган дужан да по службеној дужности, у скла-
ду са законом, врши увид у податке о чињеница-
ма 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, при-
бавља 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). 
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Администрација и управа

Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у 
обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да 
се прибаве његови подаци из службених евиден-
ција. Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју је именовао директор Канцеларије за јавне 
набавке.

Овај конкурс се оглашава на интернет презента-
цији (www.ujn.gov.rs) и огласној табли Канцела-
рије за јавне набавке, на порталу е-Управе, на 
интернет презентацији и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање и 
на интернет презентацији Службе за управљање 
кадровима (www.suk.gov.rs).
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи 
у овом огласу који су употребљени у мушком гра-
матичком роду, односе се без дискриминације и 
на особе женског пола.

XIII Лицa којa су задужена за давање оба-
вештења: Ивана Николић Андријашевић и Тија-
на Аврамовић, тел. 011/2888-712, Канцеларија за 
јавне набавке, од 10.00 до 13.00 часова.

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

На основу члана 54 Закона о државним службе-
ницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 
– исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – 
исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), 
члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном кон-
курсу за попуњавање радних места у државним 
органима („Службени гласник РС”, брoj 2/19) и 
Закључка Комисије 51 број: 112-8527/2019 од 
28.08.2019. године, Закључка Комисије 51 број: 
112-11025/2020 од 25. децембра 2020. године и 
Закључка Комисије 51 број: 112-9659/2020 од 27. 
новембра 2020. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Министарство пољопривреде, шумарства и водо-
привреде, Београд, Немањина 22-26; Управа за 
шуме, Нови Београд, Омладинских бригада 1.

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место шеф  
Одсека за међународну сарадњу,  

у звању виши саветник
Одсек за међународну сарадњу,  
Сектор за међународну сарадњу  

и европске интеграције
1 извршилац

Oпис послова: Руководи и координира радом 
Одсека (планира, усмерава и надзире рад држав-
них службеника у Одсеку); координира рад ужих 
унутрашњих јединица и органа управе у саставу 
Министарства и пружа стручна упутства у проце-
су приступања СТО и релевантним међународ-
ним организацијама, као и у процесу регионал-
не и билатералне сарадње са другим државама 
(CEFTA, EFTA и сл); прати правила, принципe и 
споразумe СТО, као и обавезe преузетe чланством 
у релевантним међународним организацијама, 
односно спровођењe обавеза преузетих на осно-
ву регионалних и билатералних споразума, прото-
кола и иницијативa; врши анализу усклађености 
домаћих прописа са правилима и принципима и 
споразумима СТО, обавезама из чланства у међу-
народним организацијама односно обавезама пре-
узетим на основу регионалних и билатералних 
споразума, протокола и иницијативa и учествује 
у изради прописа; прати и анализира рад СТО и 
припрема мере за прилагођавање правилима СТО 
и обавезама преузетим на основу регионалних и 

билатералних споразума, протокола и иниција-
тивa и прати спровођење истих; прати, анализира 
и усмерава спровођење обавеза које проистичу 
из процеса приступања и чланства у СТО и дру-
гим релевантним међународним организацијама и 
обавеза преузетих на основу регионалних и била-
тералних споразума, протокола и иницијативa; 
анализира и израђује основе за преговоре за при-
ступање и за сарадњу са СТО и међународним 
организацијама односно за усаглашавање међу-
народних споразума, протокола и иницијатива и 
учествује у преговорима; обавља и друге послове 
по налогу помоћника министра.

Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља природно-математичких, технич-
ко-технолошких или друштвено-хуманистичких 
наука на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, радно искуство у стру-
ци од најмање 7 година, положен државни струч-
ни испит, као и потребне компетенцијe за рад на 
радном месту.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

2. Радно место за билатералну  
и регионалну сарадњу,  

у звању самостални саветник
Одсек за међународну сарадњу,  

Сектор за међународну сарадњу и 
европске интеграције

1 извршилац

Oпис послова: Израђује платформе и ставове за 
разговоре на билатералном и регионалном нивоу 
и закључивање споразума; учествује у спровођењу 
регионалних и билатералних споразума из дело-
круга Министарства; остварује сталну сарадњу са 
унутрашњим јединицама Министарства и органима 
управе у поступку израде платформи и ставова за 
разговоре на билатералном и регионалном нивоу 
и закључивање споразума; израђује мишљења 
на акте органа државне управе који се односе на 
сарадњу на билатералном и регионалном нивоу; 
учествује у припреми предлога пројеката финан-
сираних из фондова држава са којима се остварује 
билатерална и регионална сарадња; припрема 
информације, анализе и извештаје; обавља и дру-
ге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља природно-математичких, технич-
ко-технолошких или друштвено-хуманистичких 
наука на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама или 
из научне области ветеринарске науке на инте-
грисаним академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, радно 
искуство у струци од најмање 5 година, положен 
државни стручни испит, као и потребне компетен-
цијe за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

3. Радно место за промоцију рада 
Пољопривредне саветодавне  

и стручне службе, у звању  
млађи саветник

Одсек за саветодавство,  
Сектор за рурални развој

1 извршилац

Опис послова: Припрема податке и израђује 
материјале за промоцију рада Пољопривредне 

саветодавне и стручне службе; припрема податке 
и информације о сарадњи Пољопривредне саве-
тодавне и стручне службе са мрежoм за рурални 
развој, јединицама локалне самоуправе, локал-
ним иницијативама у области руралног развоја 
и задругама у циљу извештавања јавности о 
имплементацији Националног програма руралног 
развоја, ИПАРД програма и локалних програма 
руралног развоја; учествује у развоју и редизај-
нирању портала пољопривредне саветодавне и 
стручне службе; поставља нове садржаје ради 
упознавања пољопривредних произвођача са 
активностима ПССС; даје предлоге за додатне 
активности пољопривредних саветодаваца ради 
унапређења портала саветодавне службе и порта-
ла за Систем тржишних информација пољоприв-
реде Србије; прати саветодавне активности (пуб-
ликоване чланке и текстове) у медијима и на 
друштвеним мрежама; припрема и учествује у 
реализацији радионица, семинара, конференција 
и других јавних дешавања у области промоције 
рада ПССС; обавља и друге послове по налогу 
руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из науч-
не, односно стручне области у оквиру образов-
но-научног поља природно-математичких, тех-
ничко-технолошких, друштвено-хуманистичких 
наука или ИМТ студија на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету или из научне 
области ветеринарске науке на интегрисаним ака-
демским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, најмање једна година 
радног искуства у струци или најмање 5 година 
радног стажа у државним органима, положен 
државни стручни испит, као и потребне компе-
тенције за рад на радном месту.

4. Радно место за праћење 
реализације мера шумарске 
политике, у звању саветник
Одсек за шумарску политику и 

реализацију мера на унапређењу 
шумарства у Управи за шуме

1 извршилац

Опис послова: Припрема информације, извеш-
таје, анализе, упутства и друге акте из делокруга 
Одсека; прати имплементацију докумената јавне 
политике у шумарству; израђује извештаје ради 
сагледавања ефеката реализације мера шумар-
ске политике; учествује у припреми плана рада 
Владе у делу који се односи на Управу и припре-
ма извештај о његовој реализацији; сарађује са 
корисницима шума, научним и другим установама 
у циљу имплементације међународних и нацио-
налних прописа и стандарда из области шумар-
ства; спроводи поступак промене намене шума и 
шумског земљишта; обавља и друге послове по 
налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из науч-
не области биотехничке науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјали-
стичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, радно 
искуство у струци од најмање 3 године, положен 
државни стручни испит, као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту.

Место рада: Нови Београд, Омладинских брига-
да 1.

III Компетенције које се проверавају у 
изборном поступку: Сагласно члану 9 Закона о 
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државним службеницима, кандидатима при запо-
шљавању у државни орган, под једнаким усло-
вима, доступна су сва радна места и избор кан-
дидата се врши на основу провере компетенција. 
Изборни поступак спроводи се из више обавезних 
фаза у којима се проверавају опште функционал-
не, посебне функционалне и понашајне компе-
тенције и фазе у којој се спроводи интервју са 
комисијом.

Кандидатима који учествују у изборном поступку 
прво се проверавају опште функционалне компе-
тенције.

Провера општих функционалних компетен-
ција за сва извршилачка радна места: 
1. организација и рад државних органа РС – про-
вераваће се путем теста (писмено); 
2. дигитална писменост – провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачунару); 
3. пословна комуникација – провераваће се путем 
симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост” (посе-
довање знања и вештина у основама коришћења 
рачунара, основама коришћења интернета, обра-
ди текста и табела, табеларне калкулације), ако 
учесник конкурса поседује важећи сертификат, 
потврду или други одговарајући доказ о поседо-
вању знања и вештина из наведених области, на 
траженом нивоу и жели да на основу њега буде 
ослобођен тестирања компетенције „игитална 
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 може одлучити да се кандидату извр-
ши провера наведене компетенције, ако увидом 
у достављени доказ не може потпуно да оцени 
поседовање ове компетенције.

Информације o материјалимa за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Службе за упра-
вљање кадровима, www.suk.gov.rs.

Провера посебних функционалних компе-
тенција: 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 ком-
петенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
1. Посебна функционална компетенција за радно 
место – страни језик (енглески језик ниво Б1) – 
провераваће се писмено путем теста.
2. Посебна функционална компетенција за област 
рада послови међународне сарадње/европских 
интеграција (процедуре припреме и закључивања 
међународних споразума) – провераваће се писа-
ним путем у облику писане симулације.
3. Посебна функционална компетенција за рад-
но место релевантни прописи из делокруга рад-
ног места (Закон о закључивању и извршавању 
међународних уговора) – провераваће се писаним 
путем у облику писане симулације.
4. Посебна функционална компетенција за радно 
место релевантни прописи из надлежности органа 
(Закон о здрављу биља) – провераваће се писа-
ним путем у облику писане симулације.

Напомена: Ако учесник конкурса поседује 
важећи сертификат, потврду или други одгова-
рајући доказ о знању енглеског језика, на тра-
женом нивоу, и жели да на основу њега буде 
ослобођен тестирања компетенције знање стра-
ног језика, неопходно је да уз пријавни образац 
(уредно и у потпуности попуњен у делу *Знање 
страних језика који су тражени конкурсом), дос-
тави и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату извр-
ши провера наведене компетенције, ако увидом 
у достављени доказ не може потпуно да оцени 
поседовање ове компетенције.

Информације о материјалима за припрему канди-
дата за проверу посебних функционалних компе-
тенција могу се прeузeти сa следећих линкова: 
– http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/
cir/pdf/zakoni/2013/299-13.pdf,
– http://www.uzb.minpolj.gov.rs/attachments/196_
Zakon%20zdravlje%20bilja.pdf. 

За радно место под редним бројем 2:
1. Посебна функционална компетенција за радно 
место – страни језик (енглески језик ниво Б1) – 
провераваће се писмено путем теста.
2. Посебна функционална компетенција за област 
рада студијско-аналитички послови (прикупљање 
и обрада података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања 
и анализирања доступних информација) – прове-
раваће се писаним путем у облику писане симу-
лације. 
3. Посебна функционална компетенција за радно 
место релевантни прописи из делокруга радног 
места (Закон о безбедности хране) – провераваће 
се писаним путем у облику писане симулације.
4. Посебна функционална компетенција за радно 
место професионално окружење, прописи и акти 
из надлежности и организације органа (основни 
принципи и правила регионалних организација 
– CEFTA, EFTA и др.) – провераваће се писаним 
путем у облику писане симулације.

Напомена: Ако учесник конкурса поседује 
важећи сертификат, потврду или други одгова-
рајући доказ о знању енглеског језика, на тра-
женом нивоу, и жели да на основу њега буде 
ослобођен тестирања компетенције знање стра-
ног језика, неопходно је да уз пријавни образац 
(уредно и у потпуности попуњен у делу *Знање 
страних језика који су тражени конкурсом), дос-
тави и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату извр-
ши провера наведене компетенције, ако увидом 
у достављени доказ не може потпуно да оцени 
поседовање ове компетенције.

Информације о материјалима за припрему канди-
дата за проверу посебних функционалних комп-
тенција могу се прeузeти сa следећих линкова: 
– https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_
bezbednosti_hrane.html,
– http://transparency.cefta.int,
– https://www.efta.int.

За радно место под редним бројем 3:
1. Посебна функционална компетенција за радно 
место – страни језик (Енглески језик ниво Б1) – 
провераваће се писмено, путем теста.
2. Посебна функционална компетенција за област 
рада административни послови (вођење запис-
ника) – провераваће се писаним путем у облику 
писане симулације. 
3. Посебна функционална компетенција за радно 
место релевантни прописи и акти из надлежнос-
ти и организације органа (средњерочни програм 
развоја саветодавних послова) – провераваће се 
писаним путем у облику писане симулације.

Напомена: Ако учесник конкурса поседује 
важећи сертификат, потврду или други одгова-
рајући доказ о знању енглеског језика, на тра-
женом нивоу, и жели да на основу њега буде 
ослобођен тестирања компетенције знање стра-
ног језика, неопходно је да уз пријавни образац 
(уредно и у потпуности попуњен у делу *Знање 
страних језика који су тражени конкурсом), дос-
тави и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату извр-
ши провера наведене компетенције, ако увидом 

у достављени доказ не може потпуно да оцени 
поседовање ове компетенције.

Информације o материјалимa за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Mинистaрствa 
пoљoприврeдe, шумaрствa и вoдoприврeдe, www.
minpolj.gov.rs.

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); посебна 
функционална компетенција за област рада нор-
мативни послови (припрема и израда стручних 
мишљења и образложења различитих правних 
аката (нацрта прописа, међународних уговора 
итд) и посебна функционална компетенција про-
писи из надлежности органа (Закон о шумама) – 
провераваће се писаним путем у облику писане 
симулације.

Провера понашајних компетенција за сва 
извршилачка радна места: Понашајне компе-
тенције (управљање информацијама, управљање 
задацима и остваривање резултата, оријентација 
ка учењу и променама, изградња и одржавање 
професионалних односа, савесност, посвећеност 
и интегритет) – провераваће се путем психо-
метријских тестова, узорка понашања и интервјуа 
базираном на компетенцијама.

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

IV Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве: Пријаве на конкурс се шаљу 
поштом на адресу: Министарство пољоприв-
реде, шумарства и водопривреде, Немањина 
22-26, 11000 Београд или се предају непосред-
но на писарници Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, Немањина 22-26, 
11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за 
попуњавање извршилачких радних места”. 

V Лице задужено за давање обавештења о 
конкурсу: Светлана Трпковић, тел. 011/3621-
958, од 9.00 до 13.00 часова.

VI Општи услови за запослење: држављан-
ство Републике Србије; да је учесник конкур-
са 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.

VII Рок за подношење пријава: Рок за подно-
шење пријава је 8 дана и почиње да тече наред-
ног дана од дана објављивања јавног конкурса у 
периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадровима и 
Министарства пољопривреде, шумарства и водо-
привреде или у штампаној верзији на писарници 
Министарства пољопривреде, шумарства и водо-
привреде, Београд, Немањина 22-26.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс прија-
ва 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. 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.

http://transparency.cefta.int/
https://www.efta.int/
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IX Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом: 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверена фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених; ориги-
нал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена 
фотокопија доказа о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима (канди-
дати са положеним правосудним испитом уместо 
доказа о положеном државном стручном испиту, 
подносе доказ о положеном правосудном испиту); 
оригинал или оверена фотокопија доказа о рад-
ном 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 изво-
да из матичне књиге рођених подноси решење о 
распоређивању или премештају на радно место 
у органу у коме ради или решење да је нерас-
поређен. 

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фото-
копији која је оверена код јавног бележника (изу-
зетно 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 пове-
рени посао). 

Као доказ се могу приложити и фотокопије доку-
мената које су оверене пре 1. марта 2017. године 
у основним судовима, односно општинским упра-
вама.

Напомена: Законом о општем управном поступ-
ку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – 
аутентично тумачење) прописано је, између 
осталог, да су органи у обавези да по службеној 
дужности, када је то непходно за одлучивање у 
складу са законским роковима, бесплатно раз-
мењују, врше увид, обрађују и прибављају личне 
податке о чињеницима садржаним у службеним 
евиденцијама, осим ако странка изричито изјави 
да ће податке прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о положеном државном стручном испиту 
за рад у државним органима / уверење о положе-
ном правосудном испиту. Потребно је да учесник 
конкурса у делу Изјава* у обрасцу пријаве, зао-
кружи на који начин жели да се прибаве његови 
подаци из службених евиденција.

X Рок за подношење доказа: Кандидати који 
су успешно прошли претходне фазе изборног 
поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом 
позивају се да у року од (5) пет радних дана од 
дана пријема обавештења доставе наведене дока-
зе 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 Минис-
тарства. 

Кандидати који желе да конкуришу на више рад-
них места, попуњавају пријавни образац за свако 
радно место посебно.

Кандидати који конкуришу на више радних мес-
та, која се разликују у погледу тражених дока-
за о дужини радног искуства у струци (потврда, 
решење и други акти из којих се види на којим 

пословима, у ком периоду и са којом стручном 
спремом је стечено радно искуство), дужни су да 
их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, 
према услову о дужини радног искуства у струци 
из радних места на која конкуришу. 

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

XII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве, потпуне и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јав-
ном конкурсу, на основу података наведених у 
обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступци 
ће се спровести, почев од 10. маја 2021. године, 
о чему ће учесници конкурса бити обавештени 
писаним путем на адресе које су навели у својим 
пријавама или путем имејл-адресе.

Провера општих функционалних компетенција, 
посебних функционалних компетенција, пона-
шајних компетенција и интервју са Конкурсном 
комисијом обавиће се у Служби за управљање 
кадровима, у Палати Србија, Нови Београд, Буле-
вар Михаила Пупина 2 (источно крило). Учесни-
ци конкурса који су успешно прошли једну фазу 
изборног поступка обавештавају се о датуму, 
месту и времену спровођења наредне фазе избор-
ног поступка на контакте (бројеве телефона или 
имејл-адресе), које наведу у својим обрасцима 
пријаве.

Напомене: Као државни службеник на изврши-
лачком радном месту може да се запосли и лице 
које нема положен државни стручни испит, али 
је дужно да га положи у прописаном року. Поло-
жен државни стручни испит није услов, нити 
предност за заснивање радног односа. Пробни 
рад је обавезан за све који први пут заснивају 
радни однос у државном органу. Пробни рад за 
радни однос на неодређено време траје шест 
месеци. Државни службеник на пробном раду, 
који је засновао радни однос на неодређено вре-
ме и државни службеник који је засновао радни 
однос на неодређено време а који нема положен 
државни стручни испит, полаже државни струч-
ни испит у року од шест месеци од дана засни-
вања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју 
је именовао министар пољопривреде, шумарства 
и водопривреде.

Овај конкурс се објављује на интернет презен-
тацији (www.minpolj.gov.rs) и огласној табли 
Министарствa пољопривреде, шумарства и водо-
привреде; на интернет презентацији Службе 
за управљање кадровима (www.suk.gov.rs), на 
интернет презентацији, огласној табли и пери-
одичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

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

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА

На основу члана 135 Закона о полицији („Службе-
ни гласник РС”, бр. 6/16, 24/18 и 87/18) и члана 2, 
а у вези са чл. 6 и 7 Уредбе о спровођењу јавног 
конкурса за попуњавање радних места поли-
цијских службеника у Министарству унутрашњих 
послова („Службени гласник РС”, број 18/19), Сек-
тор за људске ресурсе оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА
ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА 

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

Место рада: СИВ 2, Булевар др Зорана Ђинђића 
104, Нови Београд.

Радно место које се попуњава:

Доктор медицине за здравствену 
превенцију I

у Одсеку за здравствену превенцију, 
Одељење за здравље запослених  

и безбедност на раду
1 извршилац, р.б. радног места 

08.8.1.2 у акту о унутрашњем уређењу 
и систематизацији радних места у 

Министарству унутрашњих послова

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

Опис послова:
– организује претходне, периодичне и ванредне 
лекарске прегледе;
– води евиденцију о обављеним прегледимаи 
здравственој способности радника МУП-а;
– креира и ажурира базе података и анализира 
здравствено стање након извршених прегледа;
– обавља послове здравствене превенције (уна-
пређење и очување здравља, рана детекција обо-
лења и упућивање на лечење у установе здравстве-
ног система РС, социјална рехабилитација, предлаже 
распоређивање на адекватно радно место); 
– врши санитетска обезбеђења следећих активно-
сти Министарства: санитетско обезбеђење боје-
вог гађања, санитетско обезбеђење приликом 
транспорта и уништавања минско-експлозивних 
материја и токсичних и других материја опас-
них по живот и здравље, санитетско обезбеђење 
јавних скупова где долази до нарушавања ЈРМ-а 
у већем обиму, санитетско обезбеђење при-
ликом посете страних државника, санитетска 
обезбеђења провера физичких способности и 
оперативних полицијских вештина, санитетска 
обезбеђења у свим ванредним ситуацијама,са-
нитетско обезбеђење курсева и обука, на терену 
и по отежаним временским и микроклиматским 
условима где је изложен нередовности у раду 
и других активности Министарства где год је 
потребно ангажовање санитетске екипе;
– осмишљава, организује и реализује едукације 
из прве помоћиусарадњи са надлежном органи-
зационом јединицом у Министарству;
– осмишљава, организује и реализује здравстве-
но-васпитни рад;
– учествује у раду Комисије за утврђивање здрав-
ствене способности за наставу физичке обуке, 
проверу физичке способности и проверу основних 
полицијских вештина полицијских службеникa;
– учествује у раду Комисије за добијање лиценци 
за приватно обезбеђење и детективску делатност 
као члан-испитивач из области „Прва помоћ”;
– организује и реализује вакцинацију припадника 
МУП-а против сезoнског грипа и организује оба-
везну вакцинацију приликом одласка припадника 
у мировне мисије, као и у случају епидемија већих 
размера;

Посао се не чека, посао се тражи
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– утврђује здравствену оправданост предлога за 
доделу солидарне помоћи;
– иницира набавку медицинских средстава и 
лекова;
– учествује у селекцији кандидата за пријем у 
образовне институције Министарства и за пријем 
у радни однос;
– по потреби врши здравствени преглед поли-
цијских службеника током санитетских обез-
беђења, дијагностикује, ординира терапију и 
организује транспорт до здравствене установе;
– даје предлоге за организационо и нормативно 
унапређење из делокруга рада;
– усваја принципе, нове методе и технике и при-
мењује искуства најбољих примера из праксе у 
области рада;
– припрема податке неопходне за израду нацрта 
и предлога прописа и општих аката из делокруга 
рада; 
– спроводи и прати примену законских и подза-
конских прописа, интерних обавезујућих аката и 
стратешких докумената из делокруга рада;
– непосредно учествује у унапређењу стручне 
оспособљености запослених за успешан и квали-
тетан рад у условима примене савремених сред-
става и метода;
– припрема и израђује евиденције, анализе, 
извештаје и информације у складу са захтевима 
посла и степеном образовања;
– одлаже, чува и архивира документацију у скла-
ду са прописима;
– обавља и друге унутрашње послове који су у 
непосредној вези са полицијским пословима, а 
који му се ставе у задатак по налогу надређеног 
руководиоца.

Услови: стечено високо образовање по Закону о 
универзитету – медицински факултет или високо 
образовање стечено на интегрисаним академским 
студијама у обиму 360 ЕСПБ бодова из научне 
области медицинске науке, у оквиру образов-
но-научног поља медицинских наука. Као посебан 
услов за рад на наведеном радном месту захтева 
се лиценца за рад Лекарске коморе Србије.

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,
– техничке компетенције (знања и вештине) – 
писаним тестом знања који садржи и питање у 
виду решавања конкретног проблема, задатка и 
ситуације (студија случаја), 
– психолошки захтеви и базичне компетенције – 
стандардизованим психолошким тестовима и пси-
холошким интервјуом,
– здравствена способност – обављањем лекарског 
прегледа у референтној здравственој установи,
– интервју – полуструктурисаним интервјуом.

Знања, вештине и стручна оспособљеност потреб-
не за рад на радном месту, а које се проверавају и 
оцењују у изборном поступку су: 
– знање из области рада на радном месту, у скла-
ду са описом посла радног места;
– познавање Закона о полицији, Закона о здрав-
ственој заштити, Закона о здравственом осигу-
рању.
 
Датум оглашавања: 13.04.2021. године.

Овај оглас објављује се на интранет и интернет 
страници Министарства унутрашњих послова 
и огласној табли Сектора за људске ресурсе, у 
дневном листу „Политика” и на интернет презен-
тацији и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

Рок за подношење пријава на јавни кон-
курс: десет дана од дана објављивања конкур-

са у дневном листу „Политика” и почиње да тече 
наредног дана од дана када је конкурс објављен.

Адреса на коју се подносе пријаве на кон-
курс: Министарство унутрашњих послова, Сектор 
за људске ресурсе, Булевар др Зорана Ђинђића 
104, 11070 Нови Београд (писарница СИВ-а 2 или 
путем поште), са назнаком: „За јавни конкурс за 
радно место доктор медицине за здравствену пре-
венцију I”.

Лице задужено за давање обавештења о 
конкурсу: Ивана Јањушевић, 011/2740-000, 
локал 402-81, у периоду од 13.00 до 15.00 часова, 
сваког радног дана.

Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс: 
– образац пријаве на конкурс – дат је уз овај 
оглас, чини његов саставни део и исти је неоп-
ходно попунити и својеручно потписати; 
– кратка биографија;
– оверена фотокопија дипломе о стеченом обра-
зовању у складу са прописаним условом у погледу 
образовања;
– оверена фотокопија лиценце за рад Лекарске 
коморе Србије; 
– 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 или оверена фотокопија 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;
– оригинал или оверена фотокопија извода из 
електронске базе података Централног регистра 
Фонда за пензијско-инвалидско осигурање или 
оверена фотокопија радне књижице;
– оверене фотокопије исправа којима се доказују 
подаци о радном искуству (потврде, решења и 
други акти из којих се види на којим пословима, 
са којом стручном спремом и у ком периоду је 
стечено радно искуство), уколико кандидат исто 
поседује;
– оверене фотокопије исправа којима се доказују 
подаци о стручном оспособљавању, усавршавању 
и посебним областима знања (уколико кандидат 
исто поседује);
– оверена фотокопија уверења о положеном 
стручном испиту (уколико кандидат исто поседу-
је); 
– доказ да кандидат има пријављено пребива-
лиште на територији Републике Србије – најмање 
годину дана непрекидно пре дана подношења 
пријаве на јавни конкурс;
– изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће 
сам прибавити податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција или ће то орган учини-
ти уместо њега.

Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је неоп-
ходно попунити и својеручно потписати.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника (изу-
зетно 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. годи-
не у основним судовима, односно општинским 
управама.

Датум отпочињања изборног поступка: 
29.04.2021. године. Овим се сматра да су сви кан-
дидати који су ушли у изборни поступак уредно 
обавештени о отпочињању истог.

НАПОМЕНА: Документи о чињеницама о којима 
се води службена евиденција су: извод из мати-

чне књиге рођених, уверење о држављанству 
Републике Србије, уверење основног и вишег суда 
да се против кандидата не води кривични посту-
пак и доказ да кандидат има пријављено пребива-
лиште на територији Републике Србије.

Одредбом чл. 9 и 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС”, бр. 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, при-
бавља 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 нео-
пходне за одлучивање органа, захтев за покре-
тање поступка ће се сматрати неуредним (члан 
103 став 3).

Потребно је да учесник конкурса достави изјаву 
којом се опредељује за једну од две могућности: 
да Министарство прибави податке о којима се 
води службена евиденција или да ће то кандидат 
учини сам.

Препорука је да учесник конкурса сам достави сву 
неопходну документацију у циљу бржег и ефикас-
нијег спровођења конкурса.

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

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

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

На основу члана 54 Закона о државним службе-
ницима („Службени гласник РС“, 79/2005, 81/2005 
– испр, 83/2005 – испр., 64/2007, 67/2007 – испр., 
116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 и 
157/2020) и члана 9 став 1 Уредбе о интерном и 
јавном конкурсу за попуњавање радних места у 
државним органима („Службени гласник РС“, бр. 
2/19) и Закључка Комисије за давање сагласнос-
ти за ново запошљавање и додатно радно анга-
жовање код корисника јавних средстава 51 Број: 
112-2125/2021 од 31. марта 2021. године, Минис-
тарство заштите животне средине оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ
I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Министарство заштите животне средине, Београд, 
Немањина 22-26.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за праћење 
испуњавања обавеза према 

Оквирној конвенцији УН о промени 
климе и политика ЕУ у области 

адаптације на измењене климатске 
услове, звање саветник

у Групи за прилагођавање климатским 
променама, Одељење за климатске 

промене, Сектор за заштиту природе и 
климатске промене

1 извршилац

Опис послова: Прати политику и прописе ЕУ 
и Оквирне конвенције УН о промени климе у 
области адаптације на измењене климатске усло-
ве, припрема извештаје о политици и прописима 
ЕУ у области адаптације на измењене климатске 
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услове и предлаже активности у циљу њиховог 
испуњења; Припрема извештаје о активности-
ма, мерама и са закључцима релевантних међу-
народних организација и агенција и предлаже 
активности у циљу њиховог испуњења; планира 
и остварује сарадњу са Секретаријатом и другим 
телима Оквирне конвенције УН о промени климе, 
релевантним телима и организацијама ЕУ, као и 
са другим релевантним међународним и регио-
налним организацијама и координира сарадњу са 
Секретаријатом и другим телима Оквирне конвен-
ције УН о промени климе и пратећих споразума, 
са релевантним телима и организацијама ЕУ, као 
и са другим релевантним међународним и реги-
оналним организацијама; дефинише потребе и 
координира активности на спровођењу у области 
адаптације у оквиру Оквирне конвенције УН о 
промени климе и пратећих споразума; припрема 
извештаје о обавезама у области адаптације које 
проистичу из чланства у Оквирној конвенцији УН 
о промени климе и пратећих споразума и предла-
же активности у циљу њиховог испуњења; учест-
вује у изради стратешких и других релевантних 
докумената у области адаптације на измењене 
климатске услове и припрема извештаје о про-
гресу реализације пројеката, стратегија, планова 
и програма у области адаптације; обавља и друге 
послове из делокруга рада Министарства по нало-
гу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља природно-математичких или технич-
ко-технолошких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, радно искуство у струци 
од најмање 3 године, као и потребне компетен-
ције за обављање послова радног места.

Место рада: Нови Београд, Омладинских брига-
да 1.

2. Радно место начелник Одељења, 
звање самостални саветник

Одељење за јавне набавке,  
Секретаријат Министарства

1 извршилац

Опис послова: Руководи и координира радом 
Одељења (планира, усмерава и надзире рад 
државних службеника у Одељењу); припре-
ма предлоге планова набавки и јавних набавки 
Министарства и предлоге измена планова набав-
ки; планира динамику набавки и координира 
послове у вези са планирањем набавки у Минис-
тарству; израђује и прати реализацију аката 
везаних за интерне процедуре у области јавних 
набавки и набавки на које се закон не примењује 
и предлаже мере за унапређење интерних про-
цедура; организује и прати реализацију послова 
у области набавки; стара се о правилном спро-
вођењу годишњих планова набавки и законитости 
аката у поступцима јавних набавки; израђује 
првостепена решења у поступцима по захтевима 
за заштиту права; учествује као члан у раду коми-
сија за јавне набавке; обавља и друге послове из 
делокруга рада Министарства по налогу секрета-
ра Министарства.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области економске или из научне области правне 
науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, радно искуство у струци од најмање 
5 година, положен државни стручни испит, као 
и потребне компетенције за обављање послова 
радног места.

Место рада: Нови Београд, Омладинских брига-
да 1.

III Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: 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 понашај-
них компетенција и интервју са Конкурсном коми-
сијом. 

У свакој фази изборног поступка врши се вредно-
вање кандидата и само кандидат који испуни уна-
пред одређено мерило за проверу одређене ком-
петенције 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 компе-
тенције.

Провера општих функционалних компетенција:
• организација и рад државних органа Републике 
Србије – провераваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост – провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација – провераваће се путем 
симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост“ (посе-
довање знања и вештина у основама коришћења 
рачунара, основама коришћења интернета, обра-
ди текста и табела, табеларне калкулације), ако 
кандидат поседује важећи сертификат, потвр-
ду или други одговарајући доказ о поседовању 
знања и вештина из наведених области, на тра-
женом нивоу и жели да на основу њега буде 
ослобођен тестирања компетенције „дигитална 
писменост“, неопходно је да уз пријавни образац 
(уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на 
рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу 
или овереној фотокопији.

Конкурсна комисија може одлучити да се канди-
дату изврши провера наведене компетенције, ако 
увидом у достављени доказ не може потпуно да 
оцени поседовање ове компетенције.

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

Провера посебних функционалних компетенција: 
Након пријема извештаја о резултатима провере 
општих функционалних компетенција, међу кан-
дидатима који су испунили мерила за проверу 
општих функционалних компетенција, врши се 
провера посебних функционалних компетенција, 
и то:

За радно место под редним бројем 1:

1. Посебна функционална компетенција за област 
рада послови међународне сарадње и европских 
интеграција (методологија праћења, примене и 
извештавања о ефектима потписаних међународ-
них споразума, познавање прописа ЕУ у контексту 
праћења усклађивања прописа Републике Србије 
са прописима и стандардима Европске уније) – 
провераваће се писмено путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место прописи и акти из надлеж-
ности и организације органа (Закон о зашти-
ти животне средине) – провераваће се писмено 
путем симулације.
3. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место релевантни прописи и акти 

из делокруга радног места (Закон о потврђивању 
Оквирне конвенције Уједињених нација о проме-
ни климе, Закон о потврђивању Кјото протокола 
уз Оквирну конвенцију Уједињених нација о про-
мени климе, Закон о потврђивању Доха амандма-
на на Кјото протокол уз Оквирну конвенцију Ује-
дињених нација о промени климе) – провераваће 
се писмено путем симулације.

За радно место под редним бројем 2:

1. Посебна функционална компетенција за област 
рада послови руковођења (основе управљања 
људским ресурсима, организационо понашање) – 
провераваће се писмено путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за област 
рада послови јавних набавки (методологија за 
припрему конкурсне документације у поступку 
јавнх набавки, методологија за заштиту права у 
поступку јавних набавки, облигациони односи, 
методологија за праћење извршења уговора) – 
провераваће се писмено путем симулације. 
3. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место прописи и акти из надлеж-
ности и организације органа (Закон о зашти-
ти животне средине) – провераваће се писмено 
путем симулације.
4. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место релевантни прописи и акти 
из делокруга радног места (Правилник о форми 
плана јавних набавки и начину објављивања 
плана јавних набавки на Порталу јавних набав-
ки, Правилник о обавезним елементима конкурс-
не документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова)

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
комптенција могу се наћи на сајту Министарства 
заштите животне средине, www.ekologija.gov.rs.

Провера понашајних компетенција:

За радно место под редним бројем 1:
Понашајне компетенције (управљање инфор-
мацијама, управљање задацима и остваривање 
резултата, оријентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних односа, 
савесност, посвећеност и интегритет) – провера-
ваће се путем психометријских тестова, узорка 
понашања и интервјуа базираног на компетен-
цијама.

За радно место под редним бројем 2:
Понашајне компетенције (управљање инфор-
мацијама, управљање задацима и остваривање 
резултата, оријентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних односа, 
управљање људским ресурсима, савесност, пос-
већеност и интегритет) – провераваће се путем 
психометријских тестова, узорка понашања и 
интервјуа базираног на компетенцијама.

Интервју са Конкурсном комисијом: Процена 
мотивације за рад на радном месту у органу и 
прихватање вредности државних органа – прове-
раваће се путем интервјуа са Конкурсном коми-
сијом (усмено).

IV Адреса на коју се подноси попуњен обра-
зац пријаве на јавни конкурс: Пријаве на кон-
курс шаљу се поштом или предају непосредно на 
писарници Министарства заштите животне среди-
не, Булевар Михајла Пупина 2, 11000 Београд са 
назнаком „За јавни конкурс”. 

V Лице задужено за давање обавештења 
о конкурсу: Марија Мијајловић, телефон: 
011/2856-615, од 9.00 до 13.00 часова.

VI Општи услови за запослење: држављан-
ство Републике Србије; да је кандидат пунолетан; 
да кандидату раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности из 
радног односа и да није осуђиван на казну затво-
ра од најмање шест месеци.
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VII Рок за подношење пријава: Рок за подно-
шење пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања у периодич-
ном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадровима 
и Министарства заштите животне средине или 
у штампаној верзији на писарници Министар-
ства заштите животне средине, Београд, Булевар 
Михајла Пупина 2, Београд.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује у даљем изборном поступку. 
Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након 
што Конкурсна комисија састави списак кандидата 
међу којима се спроводи изборни поступак. 

Подносилац пријаве се обавештава о додеље-
ној шифри у року од три дана од дана пријема 
пријаве, достављањем наведеног податка на 
начин који је у пријави назначио за доставу оба-
вештења.

IX Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом: 
оригинал или оверена фотокопија извода из мати-
чне књиге рођених; оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству; оригинал или 
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема; оригинал или оверена фотоко-
пија доказа о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима (кандидати 
са положеним правосудним испитом уместо дока-
за о положеном државном стручном испиту, под-
носе доказ о положеном правосудном испиту); 
оригинал или оверена фотокопија доказа о рад-
ном искуству у струци (потврда, решење и други 
акти којима из којих се види на којим пословима, 
са којом стручном спремом и у ком временском 
периоду је стечено искуство). 

Државни службеник који се пријављује на јавни 
конкурс уместо уверења о држављанству и извода 
из матичне књиге рођених подноси оригинал или 
оверену фотокопију решења о распоређивању 
или премештају на радно место у органу у коме 
ради или решења да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника (изу-
зетно у градовима и општинама у којима нису 
именовани јавни бележници, приложени докази 
могу бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама као 
поверени посао). Као доказ се могу приложити 
и фотокопије докумената које су оверене пре 1. 
марта 2017. године у основним судовима, односно 
општинским управама. 

Напомена: Законом о општем управном поступ-
ку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18 – 
др. пропис) прописано је, између осталог, да су 
органи у обавези да по службеној дужности, када 
је то неопходно за одлучивање у складу са закон-
ским роковима, бесплатно размењују, врше увид, 
обрађују и прибављају личне податке о чињени-
цима садржаним у службеним евиденцијама, осим 
ако странка изричито изјави да ће податке при-
бавити сама.

Документа о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
положеном државном стручном испиту за рад 
у државним органима / уверење о положеном 
правосудном испиту. Потребно је да кандидат 
у делу Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на 
који начин жели да се прибаве његови подаци из 
службених евиденција.

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

Кандидати који не доставе доказе који се при-
лажу 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 адре-
су Министарства.

Кандидати који конкуришу на више радних мес-
та, која се разликују у погледу тражених дока-
за о дужини радног искуства у струци (потврда, 
решење и други акти из којих се види на којим 
пословима, у ком периоду и са којом стручном 
спремом је стечено радно искуство), дужни су да 
их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, 
према услову о дужини радног искуства у струци 
из радних места на која конкуришу. 

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

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

Чланом 9 Закона о државним службеницима, про-
писано је да су кандидатима при запошљавању у 
државни орган, под једнаким условима доступна 
сва радна места и да се избор кандидата врши на 
основу провере компетенција. Кандидати са поло-
женим државним стручним испитом немају пред-
ност у изборном поступку у односу на кандидате 
без положеног државног стручног испита.

XII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне и који испуња-
вају услове предвиђене огласом о јавном кон-
курсу, на основу података наведених у обрасцу 
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спро-
вести почев од 26. маја 2021. године, о чему ће 
кандидати бити обавештени на начин који су 
навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција, 
посебних функционалних компетенција и пона-
шајних компетенција ће се обавити у Служби за 
управљање кадровима, у Палати „Србија“, Нови 
Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источно 
крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се 
обавити у просторијама Министарства заштите 
животне средине, у Палати „Србија“, Нови Бео-
град, Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило).

Кандидати који успешно прођу једну фазу избор-
ног поступка обавештавају се о датуму, месту 
и времену спровођења наредне фазе изборног 
поступка на контакте (бројеве телефона или 
имејл-адресе), које наведу у својим обрасцима 
пријаве. 

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. 
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју 
је именовала министарка заштите животне сре-
дине. 

Овај конкурс објављује се на интернет презен-
тацији Министарства заштите животне средине 
(www.ekologija.gov.rs) и на огласној табли Минис-
тарства заштите животне средине, на интернет 
презентацији Службе за управљање кадровима: 

(www.suk.gov.rs), на порталу e-Управе, на интер-
нет презентацији, огласној табли и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошља-
вање.

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

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

На основу члана 54 Закона о државним служ-
беницима („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) и члана 9 став 1 Уредбе о интерном и 
јавном конкурсу за попуњавање радних места у 
државним органима („Службени гласник РС“, брoj 
2/19) и Закључка Комисије за давање сагласнос-
ти за ново запошљавање и додатно радно анга-
жовање код корисника јавних средстава 51 Број: 
112-1695/2021 од 26. фебруара 2021. године, 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се раднo местo попуњава: 
Министарство државне управе и локалне самоу-
праве, Београд, Бирчанинова 6. 

II Радно место које се попуњава: 

Шеф Одсека за јавност рада,  
звање самостални саветник

1 извршилац

Опис послова: Руководи и планира рад Одсека, 
пружа стручна упутства, координира и надзире 
рад државних службеника у Одсеку и непосред-
но обрађује најсложеније предмете из делокруга 
Одсека; стара се о правилности израде аката и 
анализа из делокруга Одсека; координира при-
прему годишњег извештаја о раду Министарства 
као саставног дела годишњег извештаја о раду 
Владе; обавља стручне послове у поступку изра-
де стратешких докумената и акционих планова из 
делокруга Одсека; стара се о припреми инфор-
мација о раду Министарства; контролише садр-
жај и ажурност података на веб-презентацији и 
огласној табли Министарства; координира израду 
и припрема садржај презентација и публикација; 
обавља и друге послове по налогу министра.

Услови: стечено високо образовање из науч-
не, односно стручне области из поља друштве-
но-хуманистичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету; најмање 5 
година радног искуства у струци; положен држав-
ни стручни  испит; као и потребне компетенције 
за обављање послова радног места.

Место рада: Београд.

III Компетенције које се проверавају у 
изборном поступку: Сагласно члану 9 Зако-
на 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 компетен-
ција.

Изборни поступак спроводи се из више обавезних 
фаза у којима се проверавају опште функционал-
не, посебне функционалне и понашајне компе-
тенције и фазе у којој се спроводи интервју са 
комисијом.
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Кандидатима који учествују у изборном поступку 
прво се проверавају опште функционалне компе-
тенције.

Провера општих функционалних компетен-
ција:
1. организација и рад државних органа РС – про-
вераваће се путем теста (писмено);
2. дигитална писменост – провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачунару);
3. пословна комуникација – провераваће се путем 
симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост“ (посе-
довање знања и вештина у основама коришћења 
рачунара, основама коришћења интернета, обра-
ди текста и табела, табеларне калкулације), ако 
кандидат поседује важећи сертификат, потвр-
ду или други одговарајући доказ о поседовању 
знања и вештина из наведених области, на тра-
женом 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 може одлучити да се кандидату извр-
ши провера наведене компетенције, ако увидом 
у достављени доказ не може потпуно да оцени 
поседовање ове компетенције.

Информације o материјалимa за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Службе за упра-
вљање кадровима, www.suk.gov.rs.

Провера посебних функционалних ком-
петенција: Након пријема извештаја о резулта-
тима провере општих функционалних компетен-
ција, међу кандидатима који су испунили мерила 
за проверу општих функционалних компетенција, 
врши се провера посебних функционалних ком-
петенција, и то:

1. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – страни језик (Енглески 
језик ниво А2), провераваће се писменим путем 
(тест).
2. Посебна функционална компетенција за област 
рада руковођења (основе управљања људским 
ресурсима; организационо понашање и упра-
вљање променама), провераваће се писмено 
путем симулације.
3. Посебна функционална компетенција за област 
рада послови односа с јавношћу (управљање одно-
сима с јавношћу; стратегије и канали комуника-
ције), провераваће се писмено путем симулације.
4. Посебна функционална компетенција за одређе-
но радно место – релевантни прописи из делокруга 
радног места (Закон о електронској управи, Закон 
о планском систему и Уредба о ближим условима 
за израду и одржавање веб-презентације органа), 
провераваће се писмено путем симулације.

Напомена: Ако кандидат поседује важећи сер-
тификат, потврду или други одговарајући доказ 
о знању енглеског језика, на траженом нивоу, и 
жели да на основу њега буде ослобођен тести-
рања компетенције знање страног језика, неоп-
ходно је да уз пријавни образац (уредно и у пот-
пуности попуњен у делу *Знање страних језика 
који су тражени конкурсом), достави и тражени 
доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату извр-
ши провера наведене компетенције, ако увидом 
у достављени доказ не може потпуно да оцени 
поседовање ове компетенције.

Информације о материјалима за припрему канди-
дата за проверу посебних функционалних компе-
тенција могу се наћи на интернет презентацији 
Министарства државне управе и локалне самоу-
праве www.mduls.gov.rs.

Провера понашајних компетенција за 
радно место: Понашајне компетенције (упра-
вљање информацијама, управљање задацима и 
остваривање резултата, оријентација ка учењу и 
променама, изградња и одржавање професионал-
них односа, савесност, посвећеност и интегритет 
и управљање људским ресурсима) – провераваће 
се путем психометријских тестова, узорка пона-
шања и интервјуа базираном на компетенцијама.

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

IV Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве: Пријаве на конкурс шаљу се 
поштом на адресу: Министарство државне упра-
ве и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 
Београд или се предају непосредно на писарницу 
Министарства државне управе и локалне самоу-
праве, Бирчанинова 6, 11000 Београд, са назна-
ком: „За јавни конкурс“ или електронским путем 
на адресу: kadrovi.mduls@mduls.gov.rs. 

Напомена: Ако се пријава подноси електрон-
ским путем, на месту које је предвиђено за пот-
пис уноси се име и презиме кандидата, а кандидат 
пријаву потписује пре почетка прве фазе избор-
ног поступка.

V Лица задужена за давање обавештења о 
конкурсу: Татјана Јовановић и Владимир Пешић, 
тел. 011/2686-855, од 9.00 до 13.00 часова.

VI Општи услови за запослење: држављан-
ство Републике Србије; да је кандидат пунолетан; 
да кандидату раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности из 
радног односа и да није осуђиван на казну затво-
ра од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава: Рок за подно-
шење пријава је 8 дана и почиње да тече наред-
ног дана од дана објављивања јавног конкурса у 
периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадрови-
ма и Министарства државне управе и локал-
не самоуправе или у штампаној верзији на 
писарници Министарства државне управе и 
локалне самоуправе, Бирчанинова 6, Београд.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс прија-
ва 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. 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.

IX Докази које прилажу кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом: оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; 
оригинал или оверена фотокопија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема; оригинал или ове-
рена фотокопија доказа о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима 
(кандидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном стручном 
испиту, подносе доказ о положеном правосудном 
испиту), оригинал или оверена фотокопија доказа 
о радном искуству у струци (потврда, решење и 
други акти из којих се види на којим пословима, у 
ком периоду и са којом стручном спремом је сте-
чено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни 
конкурс, уместо уверења о држављанству и изво-
да из матичне књиге рођених подноси решење о 
распоређивању или премештају на радно место 
у органу у коме ради или решење да је нерас-
поређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фото-
копији која је оверена код јавног бележника (изу-
зетно 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 пове-
рени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије доку-
мената које су оверене пре 1. марта 2017. године у 
основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: Законом о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18 - др. 
пропис) прописано је, између осталог, да су органи 
у обавези да по службеној дужности, када је то нео-
пходно за одлучивање у складу са законским роко-
вима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и 
прибављају личне податке о чињеницима садржа-
ним у службеним евиденцијама, осим ако странка 
изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
положеном државном стручном испиту за рад 
у државним органима / уверење о положеном 
правосудном испиту. Потребно је да кандидат 
у делу Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на 
који начин жели да се прибаве његови подаци из 
службених евиденција.

X Рок за подношење доказа: Кандидати 
који су успешно прошли претходне фазе изборног 
поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом 
позивају се да у року од (5) пет радних дана од 
дана пријема обавештења доставе наведене дока-
зе 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 Минис-
тарства.

XI Врста радног односа: Радни однос засни-
ва се на неодређено време.

XII Датум и место провере компетен-
ција кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне и који испуња-
вају услове предвиђене огласом о јавном кон-
курсу, на основу података наведених у обрасцу 
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спро-
вести почев од 10. маја 2021. године, о чему ће 
кандидати бити обавештени писаним путем на 
адресе које су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних и понашајних 
компетенција обавиће се у Служби за управљање 
кадровима, у Палати „Србија“, Нови Београд, 
Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило). Про-
вера посебних функционалних компетенција оба-
виће се у просторијама Министарства државне 
управе и локалне самоуправе или Службе за 
управљање кадровима, о чему ће кандидати бити 
обавештени, а интервју са Конкурсном комисијом 
обавиће се у просторијама Министарства државне 
управе и локалне самоуправе. Кандидати који су 
успешно прошли једну фазу изборног поступка 
обавештавају се о датуму, месту и времену спро-
вођења наредне фазе изборног поступка на кон-
такте (бројеве телефона или имејл-адресе) које 
наведу у својим обрасцима пријаве.
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Напомене: Као државни службеник на изврши-
лачко радно место, може да се запосли и лице 
које нема положен државни стручни испит, али је 
дужно да га положи у прописаном року. Положен 
државни стручни испит није услов, нити предност 
за заснивање радног односа. Пробни рад је оба-
везан 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 рад-
ни однос на неодређено време и државни служ-
беник који је засновао радни однос на неодређе-
но време а који нема положен државни стручни 
испит, полаже државни стручни испит у року од 
шест месеци од дана заснивања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју 
је именовао министар државне управе и локалне 
самоуправе.

Овај конкурс се објављује на интернет презента-
цији (www.mduls.gov.rs) и огласној табли Минис-
тарствa државне управе и локалне самоуправе, 
на интернет презентацији Службе за управљање 
кадровима (www.suk.gov.rs), на порталу е-Упра-
ве, 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 гра-
матичком роду, односе се без дискриминације и 
на особе женског пола.

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА

На основу члана 169б Закона о пореском поступку 
и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 
80/02, 84/02 – исправка, 23/03 – исправка, 70/03, 
55/04, 61/05, 85/05 – други закон, 62/06 – други 
закон, 61/07, 20/09, 72/09 – други закон, 53/10, 
101/11, 2/12 – исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 
68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 
86/19, 144/20), члана 9 став 1 Уредбе о интерном 
и јавном конкурсу за попуњавање радних места у 
државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 2/19) и 
члана 27к став 1 Закона о буџетском систему („Сл. 
гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 
68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 
31/19, 72/19, 149/20), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА – 

ПОРЕСКОЈ УПРАВИ
ПРИЈЕМОМ ПРИПРАВНИКА

I Oрган у коме се радна места попуњавају: 
Министарство финансија – Пореска управа, 
Београд, Саве Машковића 3-5.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место: аналитичко-порески 
послови контроле, у звању млађи 
порески саветник – приправник*

Филијала А Центар, Одељење за пореску 
контролу, Одсек за контролу пореза на 

добит, утврђивање и контролу пореза на 
доходак грађана и доприноса, Група за 

правна лица, са седиштем Центар
1 извршилац

Опис послова: Учествује у пословима контроле 
правних лица; врши контролу података исказаних 
у пореским пријавама уз састављање записника 
и нацрта решења уз непосредни надзор руково-
диоца Групе; припрема предлог иницијативе за 

привремено одузимање ПИБ-а; прати промене у 
регистрима које води Пореска управа; Обавља и 
друге послове из надлежности одељења по нало-
гу руководиоца Групе. 

Услови: стечено високо образовање из науч-
не области правне или економске науке на сту-
дијама другог степена или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља техничко-технолошких или 
друштвено-хуманистичких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит и испит за инспекто-
ра, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и 
компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

2. Радно место: аналитичко-порески 
послови контроле, у звању млађи 
порески саветник – приправник*

Филијала А Центар, Одељење за пореску 
контролу, Одсек за контролу пореза на 

добит, утврђивање и контролу пореза на 
доходак грађана и доприноса, Група за 

предузетнике, са седиштем Центар
9 извршилаца

Опис послова: Учествује у пословима контроле 
предузетника; врши контролу података исказаних 
у пореским пријавама уз састављање записника 
и нацрта решења уз непосредни надзор руково-
диоца Групе; прати промене у регистрима које 
води Пореска управа. Обавља и друге послове 
из надлежности одељења по налогу руководиоца 
Групе.

Услови: стечено високо образовање из науч-
не области правне или економске науке на сту-
дијама другог степена или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља техничко-технолошких или 
друштвено-хуманистичких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит и испит за инспекто-
ра, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и 
компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

3. Радно место: аналитичко-порески 
послови контроле, у звању млађи 
порески саветник – приправник*

Филијала А Нови Београд, Одељење за 
пореску контролу, Одсек за контролу 

пореза на добит, утврђивање и контролу 
пореза на доходак грађана и доприноса, 
Група за правна лица, са седиштем Нови 

Београд
12 извршилаца

Опис послова: Учествује у пословима контроле 
правних лица; врши контролу података исказаних 
у пореским пријавама уз састављање записника 
и нацрта решења уз непосредни надзор руково-
диоца Групе; припрема предлог иницијативе за 
привремено одузимање ПИБ-а, прати промене у 
регистрима које води Пореска управа. Обавља и 
друге послове из надлежности одељења по нало-
гу руководиоца Групе. 

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне или економске науке на студија-

ма другог степена или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља техничко-технолошких или 
друштвено-хуманистичких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит и испит за инспекто-
ра, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и 
компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

4. Радно место: аналитичко-порески 
послови контроле, у звању млађи 
порески саветник – приправник*
Филијала Б Палилула, Одељење за 

пореску контролу, Одсек за контролу 
пореза на добит, утврђивање и контролу 
пореза на доходак грађана и доприноса, 

Група за правна лица, са седиштем 
Палилула

4 извршиоца

Опис послова: Учествује у пословима контроле 
правних лица; врши контролу података исказаних 
у пореским пријавама уз састављање записника 
и нацрта решења уз непосредни надзор руково-
диоца Групе; припрема предлог иницијативе за 
привремено одузимање ПИБ-а, прати промене у 
регистрима које води Пореска управа. Обавља и 
друге послове из надлежности одељења по нало-
гу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из науч-
не области правне или економске науке на сту-
дијама другог степена или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља техничко-технолошких или 
друштвено-хуманистичких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит и испит за инспекто-
ра, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и 
компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

5. Радно место: аналитичко-порески 
послови контроле, у звању млађи 
порески саветник – приправник*
Филијала Б Вождовац, Одељење за 

пореску контролу, Одсек за контролу 
пореза на добит, утврђивање и контролу 
пореза на доходак грађана и доприноса, 

Група за предузетнике, са седиштем 
Вождовац

5 извршиоца

Опис послова: Учествује у пословима контроле 
предузетника; врши контролу података исказаних 
у пореским пријавама уз састављање записника 
и нацрта решења уз непосредни надзор руково-
диоца Групе; прати промене у регистрима које 
води Пореска управа. Обавља и друге послове 
из надлежности одељења по налогу руководио-
ца Групе. 

Услови: стечено високо образовање из науч-
не области правне или економске науке на сту-
дијама другог степена или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља техничко-технолошких или 
друштвено-хуманистичких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалис-
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тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит и испит за инспекто-
ра, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима; као 
и компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

6. Радно место: млађи порески 
инспектор за послове контроле, у 
звању млађи порески саветник – 

приправник*
Филијала Б Чукарица, Одељење 
за пореску контролу, Одсек за 

контролу повраћаја ПДВ-а, рефакције 
акцизе, евидентирања промета и 

нерегистроване, односно непријављене 
делатности, Група за ПДВ и акцизе, са 

седиштем Чукарица
7 извршилаца

Опис послова: Обавља мање сложене послове 
контроле ПДВ и контролу рефакције акцизе, код 
правних лица, предузетника и физичких лица, 
по налозима Централе и филијале; учествује у 
попису робе код пореских обвезника; израђује 
записнике и нацрте решења, издаје прекршајни 
налог односно сачињава обавештење о учињеном 
прекршају; учествује у сачињавању и подношењу 
извештаја о постојању основа сумње да је извр-
шено пореско кривично дело, учествује у спро-
вођењу поступка поводом жалбе, доставља жалбе 
надлежном другостепеном органу; одговоран је за 
тачно и благовремено ажурирање података о кон-
троли у апликацији контроле. По потреби обавља 
послове контроле евидентирање промета преко 
фискалне касе, код правних лица, предузетни-
ка и физичких лица и контролу нерегистроване 
делатности, учествује у попису робе код пореских 
обвезника. Обавља и друге послове из надлеж-
ности одељења по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне или економске науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит и испит за инспекто-
ра, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и 
компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

7. Радно место: млађи порески 
инспектор за послове контроле, у 
звању млађи порески саветник – 

приправник*
Филијала Б Чукарица, Одељење 
за пореску контролу, Одсек за 

контролу повраћаја ПДВ-а, рефакције 
акцизе, евидентирања промета и 

нерегистроване, односно непријављене 
делатности, Група за евидентирање 
промета и нерегистровану, односно 

непријављену делатност, са седиштем 
Чукарица

3 извршиоца

Опис послова: Обавља послове контроле еви-
дентирања промета преко фискалне касе, код 
правних лица, предузетника и физичких лица и 
контролу нерегистроване, односно непријављене 
делатности, врши фискализацију каса, учествује 
у попису робе код пореских обвезника; израђује 
записнике и нацрте решења, издаје прекршајни 
налог односно сачињава обавештење о учињеном 
прекршају, учествује у сачињавању и подношењу 
извештаја о постојању основа сумње да је извр-

шено пореско кривично дело, учествује у спро-
вођењу поступка поводом жалбе, доставља жалбе 
надлежном другостепеном органу; одговоран је за 
тачно и благовремено ажурирање података о кон-
троли у апликацији контроле. По потреби обавља 
најједноставније послове контроле пдв и контро-
ле рефакције акцизе, код правних лица, предузет-
ника и физичких лица, по налозима Централе и 
филијале. Обавља и друге послове из надлежнос-
ти одељења по налогу руководиоца Групе. 

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне или економске науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит и испит за инспекто-
ра, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и 
компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

8. Радно место: млађи порески 
инспектор за послове контроле, у 
звању млађи порески саветник – 

приправник*
Филијала Б Звездара, Одељење 
за пореску контролу, Одсек за 

контролу повраћаја ПДВ-а, рефакције 
акцизе, евидентирања промета и 

нерегистроване, односно непријављене 
делатности, Група за ПДВ и акцизе, са 

седиштем Звездара
3 извршиоца

Опис послова: Обавља мање сложене послове 
контроле ПДВ и контролу рефакције акцизе, код 
правних лица, предузетника и физичких лица, по 
налозима Централе и филијале; учествује у попи-
су робе код пореских обвезника; израђује запис-
нике и нацрте решења, издаје прекршајни налог, 
учествује у сачињавању и подношењу извештаја 
о постојању основа сумње да је извршено пореско 
кривично дело, учествује у спровођењу поступ-
ка поводом жалбе, доставља жалбе надлежном 
другостепеном органу; одговоран је за тачно и 
благовремено ажурирање података о контроли у 
апликацији контроле. По потреби обавља послове 
контроле евидентирање промета преко фискалне 
касе, код правних лица, предузетника и физич-
ких лица и контролу нерегистроване делатности, 
учествује у попису робе код пореских обвез-
ника. Обавља и друге послове из надлежности 
одељења по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне или економске науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит и испит за инспекто-
ра, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и 
компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

9. Радно место: млађи порески 
инспектор за послове контроле, у 
звању млађи порески саветник – 

приправник*
Филијала Б Звездара, Одељење за 

пореску контролу, Одсек за контролу 
повраћаја ПДВ-а, рефакције акцизе, 

евидентирања промета и нерегистроване, 
односно непријављене делатности, 
Група за евидентирање промета и 

нерегистровану, односно непријављену 
делатност, са седиштем Звездара

6 извршилаца

Опис послова: Обавља послове контроле еви-
дентирања промета преко фискалне касе, код 
правних лица, предузетника и физичких лица и 
контролу нерегистроване, односно непријављене 
делатности, врши фискализацију каса, учествује 
у попису робе код пореских обвезника; израђује 
записнике и нацрте решења, издаје прекршајни 
налог односно сачињава обавештење о учињеном 
прекршају, учествује у сачињавању и подношењу 
извештаја о постојању основа сумње да је извр-
шено пореско кривично дело, учествује у спро-
вођењу поступка поводом жалбе, доставља жалбе 
надлежном другостепеном органу; одговоран је за 
тачно и благовремено ажурирање података о кон-
троли у апликацији контроле. По потреби обавља 
најједноставније послове контроле пдв и контро-
ле рефакције акцизе, код правних лица, предузет-
ника и физичких лица, по налозима Централе и 
филијале. Обавља и друге послове из надлежнос-
ти одељења по налогу руководиоца Групе. 

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне или економске науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит и испит за инспекто-
ра, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и 
компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

10. Радно место: млађи порески 
инспектор за послове контроле, у 
звању млађи порески саветник – 

приправник*
Филијала Б Земун, Одељење за пореску 
контролу, Одсек за контролу повраћаја 

ПДВ-а, рефакције акцизе, евидентирања 
промета и нерегистроване, односно 

непријављене делатности, Група за ПДВ 
и акцизе, са седиштем Земун

2 извршиоца

Опис послова: Обавља мање сложене послове 
контроле ПДВ и контролу рефакције акцизе, код 
правних лица, предузетника и физичких лица, 
по налозима Централе и филијале; учествује у 
попису робе код пореских обвезника; израђује 
записнике и нацрте решења, издаје прекршајни 
налог односно сачињава обавештење о учињеном 
прекршају, учествује у сачињавању и подношењу 
извештаја о постојању основа сумње да је извр-
шено пореско кривично дело, учествује у спро-
вођењу поступка поводом жалбе, доставља жалбе 
надлежном другостепеном органу; одговоран је за 
тачно и благовремено ажурирање података о кон-
троли у апликацији контроле. По потреби обавља 
послове контроле евидентирање промета преко 
фискалне касе, код правних лица, предузетни-
ка и физичких лица и контролу нерегистроване 
делатности, учествује у попису робе код пореских 
обвезника. Обавља и друге послове из надлеж-
ности одељења по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области правне или економске науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјали- 

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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стичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит и испит за инспекто-
ра, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и 
компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

11. Радно место: аналитичко-
порески послови контроле, у 

звању млађи порески саветник – 
приправник*

Филијала Б Земун, Одељење за пореску 
контролу, Одсек за контролу пореза на 

добит, утврђивање и контролу пореза на 
доходак грађана и доприноса, Група за 

предузетнике, са седиштем Земун
6 извршилаца

Опис послова: Учествује у пословима контроле 
предузетника; врши контролу података исказаних 
у пореским пријавама уз састављање записника и 
нацрта решења уз непосредни надзор руководиоца 
Групе; прати промене у регистрима које води Порес-
ка управа. Обавља и друге послове из надлежности 
одељења по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне или економске науке на студијама 
другог степена или високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља техничко-технолошких или друштве-
но-хуманистичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит и испит за инспекто-
ра, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и 
компетенције потребне за рад на радном месту. 

Место рада: Београд.

III Фазе изборног поступка и учешће канди-
дата: Изборни поступак се спроводи из више оба-
везних фаза, и то следећим редоследом: провера 
општих функционалних компетенција, провера 
понашајних компетенција и интервју са Конкур-
сном комисијом. 

У свакој фази изборног поступка врши се вредно-
вање кандидата и само кандидат који испуни уна-
пред одређено мерило за проверу одређене ком-
петенције у једној фази изборног поступка може 
да учествује у провери следеће компетенције у 
истој или наредној фази. 

У изборном поступку проверавају се:

1. Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа Републике 
Србије – провераваће се путем теста, на рачунару;
• дигитална писменост – провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација – провераваће се путем 
симулације (писмено) на рачунару.

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост“ (посе-
довањa знања и вештина у основама коришћења 
рачунара, основама коришћења интернета, обра-
ди текста и табеларне калкулације), ако учесник 
конкурса поседује важећи сертификат, потвр-
ду или други одговарајући доказ о поседовању 
знања и вештина из наведених области и жели да 
на основу њега буде ослобођен тестирања ком-
петенције „дигитална писменост“, неопходно је 
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тра-
жени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Конкурсна комисија може одлучити да се канди-
дату изврши провера наведене компетенције ако 
увидом у достављени доказ не може потпуно да 
оцени поседовање ове компетенције.

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Службе за упра-
вљање кадровима www.suk.gov.rs.

2. Провера понашајних компетенција: Пона-
шајне 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 и интервјуа базираног на 
компетенцијама.

3. Интервју са Конкурсном комисијом и 
вредновање кандидата за сва извршилач-
ка радна места: Процена мотивације за рад на 
радном месту у органу и прихватање вредности 
државних органа – провераваће се путем интер-
вјуа са Конкурсном комисијом (усмено).

IV Адреса на коју се подноси попуњен обра-
зац пријаве на јавни конкурс: Министарство 
финансија – Пореска управа, 11000 Београд, Саве 
Машковића 3-5, са назнаком „За јавни конкурс за 
попуњавање извршилачких радних места прије-
мом приправника”.

V Лица која су задужена за давање оба-
вештења о јавном конкурсу у периоду од 08 
до 15 сати: Министарство финансија, Порес-
ка управа: Милица Тодоровић, 011/3953-426; 
Јасмина Богићевић, 011/3953-448; Никола Голу-
бовић, 011/3953-343.

VI Општи услови за запослење: држављан-
ство Републике Србије; да је учесник конкур-
са 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.

VII Рок за подношење пријава: Рок за под-
ношење пријава је осам дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања у периодич-
ном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управаљање кадровима и 
Пореске управе. Штампана верзија обрасца прија-
ве доступна је на адреси Министарство финансија 
– Пореска управа, 11000 Београд, Саве Машко-
вића 3-5.

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 Конкурсна комисија састави списак кандидата 
међу којима се спроводи изборни поступак. 

Подносиоци пријаве се обавештавају о додеље-
ној шифри у року од три дана од дана пријема 
пријаве, достављањем наведеног податка на 
начин који је у пријави назначен за доставу оба-
вештења.

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 овере-
на фотокопија уверења о држављанству и ори-
гинал или оверена фотокопија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема (уколико кандидат 
има више диплома са стеченим високим образо-
вањем потребно је да достави све дипломе); уко-
лико је кандидат био у радном односу, односно 

има радно искуство, без обзира са којим степеном 
стручне спреме је стечено радно искуство, при-
лаже оригинал или оверену фотокопију доказа о 
радном искуству (потврда, решење и други акти 
којима се доказује на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком временском периоду је 
стечено радно искуство); уколико поседује, ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним 
органима.

Државни службеник који се пријављује на јавни 
конкурс, уместо уверења о држављанству и изво-
да из матичне књиге рођених, подноси оригинал 
или оверену фотокопију решења о распоређи-
вању или премештају на радно место у органу у 
коме ради или решења да је државни службеник 
нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника (изу-
зетно у градовима и општинама у којима нису 
именовани јавни бележници, приложени докази 
могу бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них 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.

X 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 оба-
вештења, доставе наведене доказе који се при-
лажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе доказе који се прилажу 
у конкурсном поступку, односно који на основу 
достављених или прибављених доказа не испуња-
вају услове за запослење, писмено се обавешта-
вају да су искључени из даљег изборног поступ-
ка. Докази се достављају на адресу Министарство 
финансија – Пореска управа, 11000 Београд, Саве 
Машковића 3-5.

XI Трајање радног односа: За сва радна места 
заснива се радни однос на одређено време ради 
оспособљавања приправника за самосталан рад и 
траје једну годину.

Напомена: Чланом 9 Закона о државним служ-
беницима („Сл. 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), 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.

*Приправник је лице које први пут заснива рад-
ни однос у својој струци и оспособљава се за 
самосталан рад; изузетно радни однос у статусу 
приправника може се засновати и са лицем које 
је код другог послодавца било у радном одно-
су, односно обављало рад ван радног односа 
на пословима у својој струци краће од времена 
утврђеног за приправнички стаж у степену обра-
зовања који је услов за рад на тим пословима; 
време проведено у радном односу, односно на 
раду ван радног односа код другог послодавца не 
урачунава се у приправнички стаж; приправник 
заснива радни однос на одређено време, после 
спроведеног јавног конкурса, приправнички стаж 
на радним местима са високим образовањем сту-
дија другог степена (дипломске академске сту-
дија – мастер, специјалистичке академска студије, 
специјалистичке струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године траје једну годину; приправник полаже 
државни стручни испит до окончања приправ-
ничког стажа; кандидати са положеним држаним 
стручним испитом немају предност за заснивање 
радног односа. Приправник полаже испит за 
инспектора у законом прописаном року.
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XII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне и који испуња-
вају услове предвиђене огласом о јавном кон-
курсу, на основу података наведених у обрасцу 
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спро-
вести почев од 17.05.2021. године, о чему ће 
учесници конкурса бити обавештени на начин 
који су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција и 
понашајних компетенција ће се обавити у прос-
торијама Службе за управљање кадровима, Бео-
град, Булевар Михајла Пупина 2. 

Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити 
у просторијама Министарства финансија Пореске 
управе, Београд, Краља Милана 5.

Кандидати који успешно прођу једну фазу избор-
ног поступка обавештавају се о датуму, месту 
и времену спровођења наредне фазе изборног 
поступка на контакте, имејл-адресе и бројеве теле-
фона, које наведу у својим обрасцима пријаве.

XIII Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству 
и оригинал или оверена фотокопија уверења о 
положеном држаном стручном испиту.

Законом о општем управном поступку („Службе-
ни гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично 
тумачење) прописано је, између осталог, да је 
орган дужан да по службеној дужности, у скла-
ду са законом, врши увид у податке о чињеница-
ма 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, при-
бавља и обрађује личне податке о чињеницама 
о којима се води службена евиденција када је 
то неопходно за одлучивање, осим ако странка 
изричито изјави да ће те податке прибавити сама 
(члан 103 став 3). 

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

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. 
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју 
је именовао директор Пореске управе.

Овај конкурс објављује се на интернет страни 
Пореске управе, на порталу e-Управе, у пери-
одичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање и на интернет страни Службе за 
управљање кадровима.

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

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА

На основу члана 169б Закона о пореском поступку 
и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 
80/02, 84/02 – исправка, 23/03 – исправка, 70/03, 
55/04, 61/05, 85/05 – други закон, 62/06 – други 
закон, 61/07, 20/09, 72/09 – други закон, 53/10, 
101/11, 2/12 – исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 
68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 
86/19, 144/20), члана 9 став 1 Уредбе о интерном 
и јавном конкурсу за попуњавање радних места у 
државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 2/19) и 
члана 27к став 1 Закона о буџетском систему („Сл. 
гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 
68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 
31/19, 72/19, 149/20), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА – 

ПОРЕСКОЈ УПРАВИ
I Oрган у коме се радна места попуњавају: 
Министарство финансија – Пореска управа, Бео-
град, Саве Машковића 3-5.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место: послови припреме 
прилога за стратешка документа у 
области европских интеграција, у 

звању порески саветник I
Централа, Одељење за међународну 

сарању и размену информација, Одсек 
за координацију послова европских 

интеграција, административну сарању 
и размену информација, са седиштем 

Централа
1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми прилога 
Пореске управе за израду стратешких докумена-
та у процесу европских интеграција; учествује у 
припреми информација и извештаја за састанке 
представника Пореске управе са представницима 
институција ЕУ; учествује у номиновању приори-
тета за превођење прописа ЕУ за потребе стру-
чне редактуре превода правних тековина ЕУ из 
делокруга Пореске управе, у сарадњи са Минис-
тарством финансија; прати учешће представника 
Пореске управе на састанцима радних група; при-
према извештаје о раду Одсека, обавља и друге 
послове по налогу шефа Одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне или економске науке или високо 
образовање из научне области у оквиру образов-
но-научног поља друштвено-хуманистичких нау-
ка на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или на специјалистичким студијама на 
факултету; положен државни стручни испит; нај-
мање 5 година радног искуства у струци; као и 
потребне компетенције за рад на радном месту. 

Место рада: Београд.

2. Радно место: саветник за размену 
информација у пореске сврхе, у 
звању виши порески саветник

Централа, Одељење за међународну 
сарању и размену информација, Одсек 

за координацију послова европских 
интеграција, административну сарању 
и размену информација, са седиштем 

Централа
1 извршилац

Опис послова: Координира комуникацију са 
организационим јединицама Пореске управе 
у циљу размене информација у пореској мате-
рији за информације које су доступне пореској 
администрацији и прибавља информације које 
нису директно доступне Пореској управи од 
трећих лица; у складу са уговорима о избега-
вању двоструког опорезивања у односу на поре-
зе на доходак и имовину, обавезама преузетим 
приступањем Глобалном форуму о транспарент-
ности и размени информација за пореске сврхе 
и приступања Мултилатералној конвенцији за 
примену мера које се у циљу спречавања еро-
зије пореске основице и премештања добити 
односе на пореске уговоре (BEPS) И Мултилате-
ралној конвенцији о административној сарадњи 
у пореској материји која се обавља централизо-
вано; стара се о квалитету и благовремености 
достављених информација; упознаје се са прав-
ном тековином ЕУ која се односи на међународ-
ну размену информација у пореске сврхе; учест-
вује у припремама за успостављање система 
размене информација са државама чланицама 
Европске уније у складу са правном тековином 
ЕУ; припрема процедуре и упутства за адми-
нистративну сарадњу и размену информација; 
учествује у припреми билатералних споразума 
са другим пореским администрацијама о адми-
нистративној сарадњи и размени информација; 
води и ажурира Регистар о ауторизованим осо-
бама за контакт и размену информација порес-
ких администрација других држава; припрема 
информације и извештаје о административној 
сарадњи и размени информација са другим 
пореским администрацијама; обавља и друге 
послове по налогу шефа Одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне или економске науке или високо 
образовање из научне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистичких 
наука на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или на специјалистич-
ким студијама на факултету; положен државни 
стручни испит; најмање 7 година радног иску-
ства у струци као и потребне компетенције за 
рад на радном месту. 

Место рада: Београд.

3. Радно место: инспектор за 
оперативни рад, у звању порески 

саветник
Централа, Сектор пореске полиције, 
Оперативно одељење Београд, Одсек 
Београд 3 за спровођење оперативних 

акција у оперативном одељењу, са 
седиштем Београд

1 извршилац

Опис послова: Обавља послове у вези са мање 
сложеним оперативним предметима, као и пред-
метима који се односе на сузбијање сиве еконо-
мије, а раде се у сарадњи са пореском контро-
лом и другим државниим органима, непосредно 
учествује у сталним акцијама у циљу сузбијања 
и праћења одређене криминалне делатности 
која се предузимају на локалном нивоу. У скла-
ду са законима и овлашћењима пореске поли-
ције, непосредно примењује мере и радње чији 
је циљ прикупљање информација оперативног 
и доказног значаја о мање сложеним пореским 
кривичним делима и откривању њихових извр-
шилаца, као и интересантним појавама у вези са 
пореским кривичним делима. Сачињава писани 
оперативни извештај, који садржи оперативна 
сазнања о лицима, групама, објектима, крими-
налним активностима, појавама и догађајима 
прикупуљеним из отворених и затворених изво-
ра. Оперативну информацију сачињава одмах 
по сазнању везаном за кривично дело или учи-
ниоца или сазнању за конкретан догађај, али 

Посао се не чека,  
посао се тражи
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не располаже са довољно доказа о извршеном 
кривичном делу или његовом учиниоцу, која по 
својој садржини захтева проверавање и примену 
оперативних средстава и мера. По задужењу са 
предметом а пре почетка обављања непосред-
ног оперативног рада сачињава оперативни план 
рада. Ради расветљавања пореских кривичних 
дела и прикупљања доказа о њиховим извршио-
цима, документује и врши провере веродостој-
ности података до којих је дошао, коришћењем 
законских овлашћења, уз примену прин¬ципа 
криминалистике и коришћење оперативно-так-
тичких, техничких и доказних мера и радњи и 
метода рада: позива и саслушава грађане ради 
прикупљања обавештења о чињеницама и окол-
ностима; врши преглед одређених објеката и 
просторија, превозних средстава, путника и 
пртљага када се основано може претпоставити 
да се могу пронаћи предмети који могу послу-
жити као доказ у откривању пореских кривичних 
дела, опсервацију и оптичка снимања одређених 
објеката и транспортних средстава као и безбе-
доносно интересантних пунктова где се основано 
може очекивати документовање података од зна-
чаја за расветљавање пореских кривичних дела; 
остварује увид у документацију државних орга-
на, предузећа, радњи и других правних лица; 
врши претрес стана пословних и других прос-
торија, превозних средстава и лица на основу 
претходно прибављене наредбе суда; даје пред-
лог да се распише потрага за лицима и стварима, 
када постоје оправдани разлози да ће се про-
наласком тачно одређених лица или ствари раз-
јаснити спорне околности; привремено одузме 
предмете који могу послужити као доказ у кри-
вичном поступку; ради саслушања осумњиченог, 
на околности кривичног дела које му се ставља 
на терет, позива осумњиченог захтевајући њего-
во принудно довођење; обавља друге потражне 
и доказне радње, осим ограничења кретања. На 
основу прикупљених обавештења, саставља кри-
вичну пријаву са доказима проистеклим из опе-
ративног поступања и подноси је јавном тужио-
цу. Уколико предузимањем појединих радњи, 
утврди да одређене чињенице и околности које 
могу бити од интереса за кривични поступак, без 
довољно елемената за постојање основа сумње 
да је извршено пореско кривично дело, дужан је 
да сачини извештај и достави надлежном јавном 
тужилаштву заједно са службеном белешком о 
предузетим мерама у складу са законом. У циљу 
што квалитетнијег обављања послова који су му 
поверени, дужан је да прати измене и праксу 
примене прописа од значаја за оперативни рад 
пореске прописе, као и да се стручно усаврша-
ва за област откривања и сузбијања пореског 
криминала. У извршавању послова, дужан је да 
се придржава начела законитости, истинитости, 
тајности, објективности, ефикасности и рацио-
налности у раду, заштите извора и сазнања, као 
и других начела и принципа криминалистике. 
Дужан је да полицијске послове врши у условима 
повећане опасности за живот и здравље, да по 
налогу непосредног руководиоца ради дуже од 
утврђеног радног времена, у неправилним вре-
менским циклусима, у дане државних и других 
празника и нерадним данима. По налогу шефа 
одсека, извршава и друге послове и задатке у 
складу са законом.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне или економске науке или високо 
образовање из научне области у оквиру образов-
но-научног поља друштвено-хуманистичких нау-
ка на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит, 
радно искуство у струци од најмање 3 године, 
као и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

Место рада: Београд.

4. Радно место: млађи инспектор 
за оперативни рад, у звању млађи 

порески саветник
Централа, Сектор пореске полиције, 
Оперативно одељење Београд, Одсек 

Београд 3 за спровођење оперативних 
акција у оперативном одељењу, са 

седиштем Београд
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове у вези са мање 
сложеним оперативним предметима, непосред-
но учествује у раду по оперативним предметима 
по којима поступају инспектори у вишим звањи-
ма, непосредно учествује у предметима који се 
односе на сузбијање сиве економије, а раде се у 
сарадњи са пореском контролом и другим држав-
ним органима. У складу са законима и овлашћењи-
ма пореске полиције, непосредно примењује мере 
и радње чији је циљ прикупљање информација 
оперативног и доказног значаја о мање сложеним 
пореским кривичним делима и откривању њихових 
извршилаца, као и интересантним појавама у вези 
са пореским кривичним делима. Сачињава писа-
ни оперативни извештај, који садржи оперативна 
сазнања о лицима, групама, објектима, криминал-
ним активностима, појавама и догађајима прику-
пуљеним из отворених и затворених извора. Опе-
ративну информацију сачињава одмах по сазнању 
везаном за кривично дело или учиниоца или саз-
нању за конкретан догађај, али не располаже са 
довољно доказа о извршеном кривичном делу или 
његовом учиниоцу, која по својој садржини захте-
ва проверавање и примену оперативних средстава 
и мера. По задужењу са предметом а пре почетка 
обављања непосредног оперативног рада сачиња-
ва оперативни план рада. Ради расветљавања 
пореских кривичних дела и прикупљања доказа о 
њиховим извршиоцима, документује и врши про-
вере веродостојности података до којих је дошао, 
коришћењем законских овлашћења, уз примену 
принципа криминалистике и коришћење опера-
тивно-тактичких, техничких и доказних мера и 
радњи и метода рада: позива и саслушава грађа-
не ради прикупљања обавештења о чињеницама 
и околностима; врши преглед одређених објека-
та и просторија, превозних средстава, путника и 
пртљага када се основано може претпоставити да 
се могу пронаћи предмети који могу послужити 
као доказ у откривању пореских кривичних дела, 
опсервацију и оптичка снимања одређених обје-
ката и транспортних средстава као и безбедонос-
но интересантних пунктова где се основано може 
очекивати документовање података од значаја за 
расветљавање пореских кривичних дела; остварује 
увид у документацију државних органа, предузећа, 
радњи и других правних лица; врши претрес стана 
пословних и других просторија, превозних средста-
ва и лица на основу претходно прибављене наред-
бе суда; даје предлог да се распише потрага за 
лицима и стварима, када постоје оправдани разло-
зи да ће се проналаском тачно одређених лица или 
ствари разјаснити спорне околности; привремено 
одузме предмете који могу послужити као доказ 
у кривичном поступку; ради саслушања осумњи-
ченог, на околности кривичног дела које му се 
ставља на терет, позива осумњиченог захтевајући 
његово принудно довођење; обавља друге потраж-
не и доказне радње, осим ограничења кретања. На 
основу прикупљених обавештења, саставља кри-
вичну пријаву са доказима проистеклим из опера-
тивног поступања и подноси је јавном тужиоцу. 
Уколико предузимањем појединих радњи, утврди 
да одређене чињенице и околности које могу бити 
од интереса за кривични поступак, без довољно 
елемената за постојање основа сумње да је извр-
шено пореско кривично дело, дужан је да сачини 
извештај и достави надлежном јавном тужилаштву 
заједно са службеном белешком о предузетим 
мерама у складу са законом. У циљу што квали-
тетнијег обављања послова који су му поверени, 
дужан је да прати измене и праксу примене пропи-
са од значаја за оперативни рад пореске прописе, 
као и да се стручно усавршава за област откри-
вања и сузбијања пореског криминала. У изврша-
вању послова, дужан је да се придржава начела 

законитости, истинитости, тајности, објективности, 
ефикасности и рационалности у раду, заштите 
извора и сазнања, као и других начела и принципа 
криминалистике. Дужан је да полицијске послове 
врши у условима повећане опасности за живот и 
здравље, да по налогу непосредног руководиоца 
ради дуже од утврђеног радног времена, у непра-
вилним временским циклусима, у дане државних 
и других празника и нерадним данима. По налогу 
шефа одсека, извршава и друге послове и задатке 
у складу са законом.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне науке, економске науке или висо-
ко образовање из научне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистичких 
наука на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факул-
тету, положен државни стручни испит, завршен 
приправнички стаж или најмање пет година рад-
ног стажа у државним органима, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

5. Радно место: порески саветник-
аналитичар, у звању порески 

саветник I
Централа, Сектор за утврђивање 

порекла имовине и посебног пореза, 
Одељење за оперативни ризик и 

аналитику, са седиштем Централа
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове анализе и сис-
тематизације свих врста информација о физич-
ким лицима, као и израде критеријума за избор 
физичких лица за претходни поступак и контролу 
на основу расположивих података прибављених 
од надлежних органа. Обавља послове утврђи-
вања увећања имовине, као позитивне разли-
ке између вредности имовине физичког лица на 
крају у односу на почетак одређеног контролиса-
ног периода на основу расположивих података, 
као и прикупљених података од других органа и 
организација, правних и физичких лица. Обавља 
послове упоређивања података о увећању имови-
не са подацима о пријављеним приходима физич-
ког лица у одређеном контролисаном периоду 
ради даљег спровођења претходног поступка и 
контроле. Припрема извештаје и податке за пот-
ребе пореске контроле. Обавља и друге послове 
по налогу начелника Одељења. 

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне или економске науке или стече-
но високо образовање из научне, односно стру-
чне области у оквиру образовно-научног поља 
техничко-технолошких наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, радно искуство у струци 
од најмање 5 година, као и компетенције потреб-
не за рад на радном месту. 

Место рада: Београд.

6. Радно место: радно место за 
стручне послове радних односа, у 

звању виши порески саветник
Централа, Сектор за људске ресурсе, 
Одељење за послове радних односа, 

Одсек за кадровске послове, са 
седиштем Централа

1 извршилац

Опис послова: Обавља најсложеније послове за 
потребе Одељења; прати и примењује прописе 
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у вези са радом Одељења, припрема и израђује 
иницијативе за измену и допуну прописа из 
области радних односа и даје стручна мишљења 
на прописе из области радних односа; припрема 
и израђује унутрашње уређење и систематизацију 
радних места; израђује решења у вези са оствари-
вањем права из радног односа; обезбеђује и кон-
тролише квалитет вредновања радне успешности 
запослених; контролише уједначеност поступка; 
анализира исходе вредновања; даје савете лици-
ма која учествују у поступку вредновања; ана-
лизира сваки период вредновања, и предлаже 
потребне мере за унапређење вредновања радне 
успешности; предлаже мере којима се уједначава 
начин вредновања појединачних мерила за вред-
новање радне успешности у свим организацио-
ним јединицама; учествује у планирању развоја 
компетенција државних службеника; израђује 
решења о вредновању радне успешности; оства-
рује комуникацију са другим унутрашњим једи-
ницама у Пореској управи у оквиру послова које 
обавља. Обавља и друге послове по налогу шефа 
одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правнe наукe на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 
академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, радно искуство у струци 
од најмање 7 годинa, као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту. 

Место рада: Београд.

7. Радно место: администратор 
писарнице, у звању виши порески 

референт
Централа, Сектор за људске ресурсе, 
Одељење за правне послове, Група 
писарница, са седиштем Централа

1 извршилац

Опис послова: Обавља послове пријема поште, 
завођења поште, одређивање шифре вођења 
евиденције поште по унутрашњим јединицама 
Централе Пореске управе, скенирање примљене 
поште, експедицију поште, и друге послове по 
налогу руководиоца групе.

Услови: средња стручна спрема техничког, 
математичког, друштвеног или природног сме-
ра, радно искуство у струци од најмање 3 године, 
положен државни стручни испит, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту. 

Место рада: Београд.

8. Радно место: администратор 
писарнице, у звању виши порески 

референт
Централа, Сектор за људске ресурсе, 

Одељење за координацију рада 
Одсека за људске ресурсе, Одсек за 

координацију рада писарница, Група 
писарница Крагујевац, са седиштем 

Крагујевац
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове пријема поште, 
завођења поште, одређивање шифре вођења 
евиденције поште по унутрашњим јединицама, 
скенирање примљене поште, експедицију поште. 
Обавља и друге послове по налогу руководиоца 
групе.

Услови: средња стручна спрема техничког, 
друштвеног или природног смера, радно искуство 
у струци од најмање 3 године, положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције за 
рад на радном месту. 

Место рада: Крагујевац.

9. Радно место: виши ИТ техничар 
одржавања рачунарске опреме, у 

звању виши порески референт
Централа, Сектор за информационе и 

комуникационе технологије, Одељење 
за рачунарску подршку, Одсек за 

одржавање рачунарске опреме, са 
седиштем Централа

1 извршилац

Опис послова: Проверава исправност опреме, 
отклања лакше отказе на опреми, замењује неис-
правну опрему, сарађује са овлашћеним серви-
сима у случају тежих отказа, спроводи упутства 
за инсталирање, конфигурисање, превентивно и 
редовно одржавање опреме и софтвера. Инста-
лира оперативне системе и системске софтвере, 
прикључује и подешава рачунаре за рад у мрежи, 
обезбеђује сигурносне копије података, води еви-
денције о стању опреме, инсталираног софтвера, 
отказима, застојима и другим интервенцијама, 
води евиденције о извршеним интервенцијама 
сервиса и времену одзива сервиса, извештава о 
одржавању опреме и инсталираном софтверу.Води 
просту магацинску евиденцију резервних делова. 
Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: средња стручна спрема техничког, при-
родног или друштвеног смера, положен државни 
стручни испит, радно искуство у струци од нај-
мање 3 годинe, као и компетенције потребне за 
рад на радном месту.

Место рада: Београд.

10. Радно место: водећи инжењер 
ИТ подршке, у звању виши порески 

саветник
Централа, Сектор за информационе и 

комуникационе технологије, Одељење 
за ИТ подршку на терену, Одсек за 

ИТ подршку Крагујевац, са седиштем 
Крагујевац

1 извршилац

Опис послова: Стара се о правилном одржавању 
и коришћењу Интегрисаног информационог систе-
ма Пореске управе у организационим јединицама за 
које је надлежан, даје стручну помоћ корисницима у 
процесу експлоатације; учествује у процесу увођења 
нових функционалнсти и апликација у продукцију. 
Стара се о правилном одржавању рачунарске опре-
ме у организационим јединицама као и правилном 
коришћењу исте; врши перманентну основну обу-
ку запослених у организационим јединицама за 
коришћење информаицоне технологије, обавља и 
друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља природно-математичких, технич-
ко-технолошких или друштвено-хуманистичких 
наука на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факул-
тету; положен државни стручни испит; најмање 7 
година радног искуства у струци; као и компетен-
ције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Крагујевац.

11. Радно место: порески инспектор 
1 за послове контроле, у звању 

порески саветник I
Централа, Сектор за контролу, Одељење 
за оперативне послове контроле, Одсек 

за контролу евидентирања промета и 
нерегистроване, односно непријављене 
делатности, за пријем пријава трећих 

лица, обраду и извештавање, са 
седиштем Централа

2 извршиоца

Опис послова: Обавља послове праћења кон-
трола евидентирања промета преко фискалне 
касе, код правних лица, предузетника и физич-
ких лица и контрола лица која обављају нере-
гистровану, односно непријављену делатност и 
учествује у контролама. Сачињава извештаје и 
информације о контролама евидентирања проме-
та и лица која обављају нерегистровану, односно 
непријављену делатност. Одговоран је за тачно 
извештавање и благовремено ажурирање пода-
така о контроли у апликацији пореске контроле. 
Обавља и друге послове из надлежности Сектора 
по налогу шефа одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне или економске науке или стече-
но високо образовање из научне, односно стру-
чне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких, природно-математич-
ких или техничко-технолошких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит и испит за инспектора, 
радно искуство у струци од најмање 5 година, као 
и компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

12. Радно место: порески инспектор 
за послове контроле, у звању 

порески саветник
Филијала А Центар, Одељење за пореску 

контролу, Одсек за контролу ПДВ-а, 
пореза на добит, доприноса, пореза 

на доходак грађана и акцизе, Група за 
производну делатност, са седиштем 

Центар
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове контроле јав-
них прихода: пдв, добит, доприносе, доходак и 
акцизе, код правних лица, предузетника и физич-
ких лица, по налозима Централе, као и контроле 
које се врше у сарадњи са Пореском полицијом; 
израђује записнике и нацрте решења, издаје пре-
кршајни налог односно сачињава обавештење о 
учињеном прекршају и/или извештај о постојању 
основа сумње да је извршено пореско кривично 
дело; спроводи поступак поводом жалбе, дос-
тавља жалбе надлежном другостепеном органу; 
одговоран је за тачно и благовремено ажури-
рање података о контроли у апликацији контро-
ле. Обавља и друге послове из надлежности 
одељења по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне или економске науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит и испит за инспектора, 
радно искуство у струци од најмање 3 година, као 
и компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

13. Радно место: порески инспектор 
за аналитичке послове контроле, у 

звању порески саветник
Филијала А Нови Београд, Одељење за 
пореску контролу, Одсек за контролу 

пореза на добит, утврђивање и контролу 
пореза на доходак грађана и доприноса, 

Група за физичка лица, са седиштем 
Нови Београд
1 извршилац

Опис послова: Обавља мање сложене аналитич-
ке послове контроле физичких лица, а по потре-
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би бавља и мање сложене аналитичке послове 
контроле предузетника, у складу са позитивним 
законским прописима и методолошким упутстви-
ма, врши контролу података исказаних у порес-
ким пријавама уз састављање записника и нацрта 
решења; припрема нацрт решења о утврђивању 
пореске обавезе за које је законом прописано 
да се утврђује пореским решењем; издаје пре-
кршајни налог односно сачињава обавештење о 
учињеном прекршају и/или извештај о постојању 
основа сумње да је извршено пореско кривично 
дело; спроводи поступак поводом жалбе, дос-
тавља жалбе надлежном другостепеном органу, 
информише пореске обвезнике о примени порес-
ких прописа; прати промене у регистрима које 
води Пореска управа. Обавља и друге послове 
из надлежности одељења по налогу руководио-
ца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне или економске науке на студијама 
другог степена или високо образовање из науч-
не, односно стручне области у оквиру образов-
но-научног поља техничко-технолошких наука 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и 
испит за инспектора, радно искуство у струци од 
најмање 3 године, као и компетенције потребне 
за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

14. Радно место: аналитичко-
порески послови контроле, у звању 

млађи порески саветник
Филијала Б Палилула, Одељење за 

пореску контролу, Одсек за контролу 
пореза на добит, утврђивање и контролу 
пореза на доходак грађана и доприноса, 

Група за предузетнике, са седиштем 
Палилула

1 извршилац

Опис послова: Учествује у пословима контроле 
предузетника; врши контролу података исказаних 
у пореским пријавама уз састављање записника 
и нацрта решења уз непосредни надзор руково-
диоца Групе; прати промене у регистрима које 
води Пореска управа. Обавља и друге послове 
из надлежности одељења по налогу руководио-
ца Групе.

Услови: стечено високо образовање из науч-
не области правне или економске науке на сту-
дијама другог степена или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља техничко-технолошких или 
друштвено-хуманистичких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит и испит за инспекто-
ра, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и 
компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

15. Радно место: аналитичко-
порески послови контроле, у звању 

млађи порески саветник
Филијала Б Звездара, Одељење за 

пореску контролу, Одсек за контролу 
пореза на добит, утврђивање и контролу 
пореза на доходак грађана и доприноса, 

Група за правна лица, са седиштем 
Звездара

1 извршилац

Опис послова: Учествује у пословима контроле 
правних лица; врши контролу података исказаних 
у пореским пријавама уз састављање записника 
и нацрта решења уз непосредни надзор руково-
диоца Групе; припрема предлог иницијативе за 
привремено одузимање ПИБ-а, прати промене у 
регистрима које води Пореска управа. Обавља и 
друге послове из надлежности одељења по нало-
гу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из науч-
не области правне или економске науке на сту-
дијама другог степена или високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља техничко-технолошких или 
друштвено-хуманистичких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит и испит за инспекто-
ра, завршен приправнички стаж или најмање 5 
година радног стажа у државним органима, као и 
компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

16. Радно место: стручно-аналитички 
послови, у звању виши порески 

саветник
Филијала Б Земун, Одељење за пореску 

контролу, са седиштем Земун
1 извршилац

Опис послова: Организује и усмерава рад и 
стара се о законитости, правилности и ажурнос-
ти у раду Одсека за контролу пореза на добит, 
утврђивање и контролу пореза на доходак грађа-
на и доприноса, учествује у решавању најсло-
женијих проблема из области контроле. Прати 
законску регулативу и методолошка и друга упут-
ства из делокруга аналитичких послова контроле 
и иницира измене постојећих упутстава за рад; 
указује на проблеме у раду. Сарађује са осталим 
организационим деловима у филијали у изврша-
вању задатака; прослеђује извештаје инспектора 
за аналитичке послове контроле са доказима о 
постојању основа сумње да је извршен прекршај 
или пореско кривично дело. Стара се да плано-
ви контроле буду у року реализовани и предлаже 
мере за повећање квалитета у раду аналитичких 
послова контроле. Одговоран је за благовреме-
но, законито и стручно обављање послова, као 
и за благовремено и тачно извештавање о раду 
Одсека за контролу пореза на добит, утврђивање 
и контролу пореза на доходак грађана и допри-
носа. Замењује начелника Одељења у његовом 
одсуству и обавља друге послове из надлежности 
одељења, по налогу начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне или економске науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит и испит за инспектора, 
радно искуство у струци од најмање 7 година, као 
и компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

17. Радно место: порески инспектор 
за послове контроле, у звању 

порески саветник
Филијала Б Земун, Одељење за пореску 

контролу, Одсек за контролу ПДВ-а, 
пореза на добит, доприноса, пореза 
на доходак грађана и акцизе, Група 

за трговинску делатност, са седиштем 
Земун

1 извршилац

Опис послова: Обавља послове контроле јав-
них прихода: ПДВ, добит, доприносе, дохо-
дак и акцизе, код правних лица, предузетника 
и физичких лица, по налозима Централе, као 
и контроле које се врше у сарадњи са Порес-
ком полицијом; израђује записнике и нацр-
те решења, издаје прекршајни налог односно 
сачињава обавештење о учињеном прекршају 
и/или извештај о постојању основа сумње да 
је извршено пореско кривично дело; спрово-
ди поступак поводом жалбе, доставља жалбе 
надлежном другостепеном органу; одговоран је 
за тачно и благовремено ажурирање података о 
контроли у апликацији контроле. Обавља и дру-
ге послове из надлежности одељења по налогу 
руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне или економске науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит и испит за инспекто-
ра, радно искуство у струци од најмање 3 године, 
као и компетенције потребне за рад на радном 
месту.

Место рада: Београд.

18. Радно место: порески инспектор 
1 за послове контроле, у звању 

порески саветник I
Филијала Б Земун, Одељење за пореску 

контролу, Одсек за контролу ПДВ-а, 
пореза на добит, доприноса, пореза 

на доходак грађана и акцизе, Група за 
услужну делатност, са седиштем Земун

1 извршилац

Опис послова: Обавља сложене послове кон-
троле јавних прихода: пдв, добит, доприносе, 
доходак и акцизе, код правних лица, предузет-
ника и физичких лица, са високим нивоом стру-
чне оспособљености и самосталности у раду, по 
налозима Централе, као и контроле које се врше у 
сарадњи са Пореском полицијом; израђује запис-
нике и нацрте решења, издаје прекршајни налог 
односно сачињава обавештење о учињеном пре-
кршају и/или извештај о постојању основа сумње 
да је извршено пореско кривично дело; спро-
води поступак поводом жалбе, доставља жалбе 
надлежном другостепеном органу; одговоран је 
за тачно и благовремено ажурирање података о 
контроли у апликацији контроле. Обавља и дру-
ге послове из надлежности одељења по налогу 
руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне или економске науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит и испит за инспекто-
ра, радно искуство у струци од најмање 5 година, 
као и компетенције потребне за рад на радном 
месту.

Место рада: Београд.

Национална служба
за запошљавање
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19. Радно место: порески инспектор 
1 за аналитичке послове контроле, у 

звању порески саветник I
Филијала Б Земун, Одељење за пореску 
контролу, Одсек за контролу пореза на 

добит, утврђивање и контролу пореза на 
доходак грађана и доприноса, Група за 

правна лица, са седиштем Земун
1 извршилац

Опис послова: Обавља сложеније аналитич-
ке послове контроле правних лица, у складу са 
позитивним законским прописима и методолош-
ким упутствима, врши контролу података исказа-
них у пореским пријавама уз састављање запис-
ника и нацрта решења; припрема нацрт решења 
о утврђивању пореске обавезе за које је законом 
прописано да се утврђује пореским решењем; 
издаје прекршајни налог односно сачињава оба-
вештење о учињеном прекршају и/или извештај 
о постојању основа сумње да је извршено порес-
ко кривично дело; спроводи поступак поводом 
жалбе, доставља жалбе надлежном другостепе-
ном органу, извештава о извршавању задатака по 
одређеним захтевима за контролу и о извршеним 
контролама. Обавља и друге послове из надлеж-
ности одељења по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне или економске науке на студијама 
другог степена или високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља техничко-технолошких наука на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит и испит за инспектора, 
радно искуство у струци од најмање 5 година, као 
и компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

20. Радно место: порески инспектор 
1 за аналитичке послове контроле, у 

звању порески саветник I
Филијала Б Вождовац, Одељење за 

пореску контролу, Одсек за контролу 
пореза на добит, утврђивање и контролу 
пореза на доходак грађана и доприноса, 

Група за правна лица, са седиштем 
Вождовац

1 извршилац

Опис послова: Обавља сложеније аналитич-
ке послове контроле правних лица, у складу са 
позитивним законским прописима и методолош-
ким упутствима, врши контролу података исказа-
них у пореским пријавама уз састављање запис-
ника и нацрта решења; припрема нацрт решења 
о утврђивању пореске обавезе за које је законом 
прописано да се утврђује пореским решењем; 
издаје прекршајни налог односно сачињава оба-
вештење о учињеном прекршају и/или извештај 
о постојању основа сумње да је извршено порес-
ко кривично дело; спроводи поступак поводом 
жалбе, доставља жалбе надлежном другостепе-
ном органу, извештава о извршавању задатака по 
одређеним захтевима за контролу и о извршеним 
контролама. Обавља и друге послове из надлеж-
ности одељења по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне или економске науке на студијама 
другог степена или високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља техничко-технолошких наука на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, поло-

жен државни стручни испит и испит за инспектора, 
радно искуство у струци од најмање 5 година, као 
и компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

21. Радно место: аналитичко-
порески послови наплате за правна 

лица, у звању млађи порески 
саветник

Филијала А Центар, Одељење за 
наплату, Одсек за наплату за правна 

лица, са седиштем Центар
1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате 
за правна лица: идентификује пореске обвезни-
ке који имају доспели а неплаћени порески дуг; 
утврђује да ли постоји опасност да порески обвез-
ници осујете, онемогуће или учине неефикасним 
наплату пореза који је доспео за наплату; спро-
води поступак обезбеђења наплате пореза који 
је доспео за наплату установљавањем претходне 
мере на новчаним средствима; спроводи поступке 
редовне наплате, односно припрема подсетнике, 
издаје опомене и припрема упозорења за пореске 
обвезнике; спроводи поступке принудне наплате 
и припрема нацрте решења о принудној наплати 
на новчаним средствима; обрађује предмете по 
изјављеним жалбама, усваја или прослеђује жал-
бе надлежном органу; обавља и друге послове по 
налогу шефа одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне или економске науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит и завршен приправ-
нички стаж или најмање пет година радног стажа 
у државним органима; као и неопходне компетен-
ције за рад на овом радном месту. 

Место рада: Београд.

22. Радно место: радно место за 
најсложеније поступке наплате 
за правна лица, у звању порески 

саветник I
Филијала Б Чукарица, Одељење за 

наплату, Одсек за наплату за правна 
лица, са седиштем Чукарица

1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове напла-
те за правна лица: прикупља податке о имовини 
пореског обвезника увидом у пословне књиге, 
одговарајуће регистре, као и изласком на терен; 
спроводи поступак обезбеђења наплате уста-
новљавањем претходне и привремене мере на 
покретниим стварима и непокретностима, односно 
заложног права у корист Републике Србије и доно-
си нацрте аката у истим; спроводи најсложеније 
поступке принудне наплате и припрема нацрте 
решења о принудној наплати на новчаним потра-
живањима, неновчаним потраживањима и другим 
правима, покретним стварима и непокретностима 
пореског обвезника; сачињава и ажурира одго-
варајуће регистре у наплати предвиђене методо-
лошким упутствима; припрема захтев за брисање 
заложног права; даје предлог за утврђивање 
секундарне пореске обавезе и спроводи наплату 
утврђене секундарне пореске обавезе; обрађује 
предмете по изјављеним жалбама, усваја или про-
слеђује жалбе надлежном органу; води поступке 
по захтевима за одлагање плаћања дугованог 
пореза са средством обезбеђења и припрема 
нацрте аката у тим поступцима; издаје прекршај-
ни налог односно сачињава обавештење о учиње-
ном прекршају и/или извештај о постојању осно-
ва сумње да је извршено пореско кривично дело; 
обавља и друге послове по налогу шефа одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне или економске науке на студијама 
другог степена или високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља техничко-технолошких наука на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит и радно искуство у 
струци од најмање 5 година, као и неопходне ком-
петенције за рад на овом радном месту.

Место рада: Београд.

23. Радно место: послови наплате 
за правна лица, у звању порески 

саветник
Филијала Б Чукарица, Одељење за 

наплату, Одсек за наплату за правна 
лица, са седиштем Чукарица

1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове напла-
те за правна лица: на предлог инспектора кон-
троле спроводи поступак обезбеђења наплате 
пореза који није утврђен али је покренут посту-
пак утврђивања/контроле установљавањем при-
времене мере на новчаним средствима и доноси 
нацрте аката у истим; у сарадњи са инспекторима 
контроле идентификује пореске обвезнике којима 
је порез утврђен али који није доспео за наплату, 
утврђује да ли постоји опасност да порески обвез-
ници осујете, онемогуће или учине неефикасним 
наплату пореза, спроводи поступак обезбеђења 
наплате пореза који је утврђен али који није дос-
пео за наплату установљавањем привремене мере 
на новчаним средствима и доноси нацрте аката 
у истим; спроводи поступке принудне наплате и 
припрема нацрте решења о принудној наплати на 
готовом новцу и хартијама од вредности и штед-
ним улозима; обрађује предмете по изјављеним 
жалбама, усваја или прослеђује жалбе надлежном 
органу; води поступке и припрема нацрте аката 
по захтевима за одлагање плаћања дугованог 
пореза без средстава обезбеђења и припрема 
нацрте аката у истим; издаје прекршајни налог 
односно сачињава обавештење о учињеном пре-
кршају и/или извештај о постојању основа сумње 
да је извршено пореско кривично дело; обавља и 
друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне или економске науке или високо 
образовање из научне, односно стручне области 
у оквиру образовно-научног поља техничко-тех-
нолошких или друштвено-хуманистичких наука 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факул-
тету, положен државни стручни испит, и радно 
искуство у струци од најмање 3 године, као и нео-
пходне компетенције за рад на овом радном месту. 

Место рада: Београд.

24. Радно место: аналитичко-
порески послови наплате за 

предузетнике и физичка лица, у 
звању млађи порески саветник

Филијала Б Панчево, Одељење 
за наплату, Одсек за наплату за 

предузетнике и физичка лица, са 
седиштем Панчево

1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате 
за предузетнике и физичка лица: идентификује 
пореске обвезнике који имају доспели а неплаће-
ни порески дуг; утврђује да ли постоји опасност 
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да порески обвезници осујете, онемогуће или учи-
не неефикасним наплату пореза који је доспео за 
наплату; спроводи поступак обезбеђења наплате 
пореза који је доспео за наплату установљавањем 
претходне мере на новчаним средствима; спрово-
ди поступке редовне наплате, односно припрема 
подсетнике, издаје опомене и припрема упозо-
рења за пореске обвезнике; спроводи поступке 
принудне наплате и припрема нацрте решења 
о принудној наплати на новчаним средстви-
ма; обрађује предмете по изјављеним жалбама, 
усваја или прослеђује жалбе надлежном органу; 
обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне или економске науке или високо 
образовање из научне, односно стручне области 
у оквиру образовно-научног поља техничко-тех-
нолошких или друштвено-хуманистичких наука 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факул-
тету, положен државни стручни испит, завршен 
приправнички стаж или најмање пет година рад-
ног стажа у државним органима; као и неопходне 
компетенције за рад на овом радном месту. 

Место рада: Панчево.

25. Радно место: послови сервиса и 
пружања правне помоћи, у звању 

порески саветник
Централа, Сектор за пружање услуга 
пореским обвезницима и едукацију, 

Одељење за дизајн стратегије и 
пружања услуга пореским обвезницима 
и оперативне послове на терену, Одсек 
за оперативне послове пружања услуга 

на терену, Група за пружање услуга 
за територију филијале Чукарица, са 

седиштем Чукарица
1 извршилац

Опис послова: Пружање правне помоћи порес-
ком обвезнику, објашњење значења појединих 
норми закона; пријем, обрада и евидентирање 
пореских пријава (интернет киоск), пружање 
правне помоћи при попуњавању пореских прија-
ва, састављању захтева; вршење увида у предмет 
уз сагласност инспектора пореске контроле ради 
давања информација о току предмета пореском 
обвезнику, односно Одсеку за оперативне посло-
ве пружања услуга на терену за све врсте јав-
них прихода осим ПДВ, пореза на добит и акциза; 
вршење едукативних посета новорегистрованих 
пореских обвезника; обезбеђивање и достављање 
пореским обвезницима аналитичких картица 
рачуна јавних прихода, и други послови сервиса; 
учествовање у изради едукативног материјала и 
обавештења у вези са изменама прописа, флаје-
ра, лифлета и сл.; израда дневног и месечног 
извештаја о пруженим услугама. Обавља и друге 
послове по налогу руководиоца групе. 

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне или економске науке или високо 
образовање из научне, односно стручне области 
у оквиру образовно-научног поља техничко-тех-
нолошких наука или друштвено-хуманистичких 
наука на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, рад-
но искуство у струци од најмање 3 године, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

III Фазе изборног поступка и учешће канди-
дата: Изборни поступак се спроводи из више оба-

везних фаза и то следећим редоследом: провера 
општих функционалних компетенција, провера 
посебних функционалних компетенција, провера 
понашајних компетенција и интервју са Конкур-
сном комисијом. 

У свакој фази изборног поступка врши се вредно-
вање кандидата и само кандидат који испуни уна-
пред одређено мерило за проверу одређене ком-
петенције у једној фази изборног поступка може 
да учествује у провери следеће компетенције у 
истој или наредној фази. 

У изборном поступку проверавају се: 

1. Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа Републике 
Србије конролу провераваће се путем теста, на 
рачунару;
• дигитална писменост – провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација – провераваће се путем 
симулације (писмено) на рачунару.

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост“ (посе-
довањa знања и вештина у основама коришћења 
рачунара, основама коришћења интернета, обра-
ди текста и табеларне калкулације), ако учесник 
конкурса поседује важећи сертификат, потвр-
ду или други одговарајући доказ о поседовању 
знања и вештина из наведених области и жели да 
на основу њега буде ослобођен тестирања ком-
петенције „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 фото-
копији.

Конкурсна комисија може одлучити да се канди-
дату изврши провера наведене компетенције ако 
увидом у достављени доказ не може потпуно да 
оцени поседовање ове компетенције.

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Службе за упра-
вљање кадровима www.suk.gov.rs.

2. Провера посебних функционалних ком-
петенција: Након пријема извештаја о резулта-
тима провере општих функционалних компетен-
ција, међу кандидатима који су испунили мерила 
за проверу општих функционалних компетенција 
врши се провера посебних функционалних ком-
петенција и то:

За радно место под редним бројем 1 – 
послови припреме прилога за стратешка 
документа у области европских интегра-
ција, проверавају се следеће посебне функ-
ционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за рад-
но место – страни језик (енглески језик ниво Б2), 
провераваће се писмено путем теста.
2. Посебне функционалне компетенције за радно 
место – прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о пореском поступку и 
пореској администрацији, Закон о порезу на добит 
правних лица, Закон о ПДВ-у, Закон о порезу 
на доходак грађана, Закон о општем управном 
поступку), провераваће се путем симулације – 
писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно 
место – релевантни прописи из делокруга радног 
места (директиве и уредбе ЕУ из области админи-
стративне сарадње у пореској материји), провера-
ваће се путем симулације – писмено.

За радно место под редним бројем 2 – савет-
ник за размену информација у пореске свр-
хе, проверавају се следеће посебне функ-
ционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за рад-
но место – страни језик (енглески језик ниво Б2), 
провераваће се писмено путем теста.

2. Посебне функционалне компетенције за радно 
место – прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о пореском поступку и 
пореској администрацији, Закон о порезу на добит 
правних лица, Закон о ПДВ-у, Закон о порезу на 
доходак грађана), провераваће се путем симула-
ције – писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за рад-
но место – релевантни прописи из делокруга 
радног места (директиве и уредбе ЕУ из области 
административне сарадње у пореској материји, 
међународни уговори о избегавању двоструког 
опорезивања у односу на порезе на доходак и 
имовину, Мултилатерална конвенција о админи-
стративној сарадњи и размени информација у 
пореској материји, Мултилатерална конвенција за 
примену мера које се у циљу спречавања ерозије 
пореске основице и премештања добити односе 
на пореске уговоре (БЕПС), познавање стандарда 
за размену информација ОЕЦД Глобалног форума 
о пореској транспарентности и размени инфор-
мација за пореске сврхе), провераваће се путем 
симулације – писмено.

Напомена за радна места под редним бројем 1 и 
2: Ако поседујете важећи сертификат, потврду 
или други одговарајући доказ о знању енглеског 
језика, на траженом нивоу, и желите да на основу 
њега будете ослобођени тестирања компетенције 
знање страног језика, неопходно је да уз пријавни 
образац уредно и у потпуности попуњен у делу 
*Знање страних језика, који су тражени конкур-
сом, доставите и тражени доказ у оригиналу или 
овереној фотокопији.

Комисија ће на основу приложеног доказа доне-
ти одлуку да ли може или не може да прихвати 
доказ који сте приложили уместо писмене прове-
ре.

За радно место под редним бројем 3 – 
инспектор за оперативни рад, проверавају 
се следеће посебне функционалне компе-
тенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област 
рада – послови откривања пореских кривичних 
дела и њихових извршилаца (основи кривичног 
поступка и предистражни поступак, основи кри-
вичног права), провераваће се путем симулације 
– писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за област 
рада – студијско-аналитички послови (израда сек-
торских анализа, прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способност 
критичког вредновања и анализирања доступних 
информација) – провераваће се путем симулације 
писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно 
место – прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о пореском поступку и 
пореској администрацији, Закон о порезу на добит 
правних лица, Закон о ПДВ-у, Закон о порезу на 
доходак грађана), провераваће се путем симула-
ције – писмено.

За радно место под редним бројем 4 – 
млађи инспектор за оперативни рад, про-
веравају се следеће посебне функционалне 
компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област 
рада – послови откривања пореских кривичних 
дела и њихових извршилаца (основи кривичног 
поступка и предистражни поступак, основи кри-
вичног права), провераваће се путем симулације 
– писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за област 
рада – студијско-аналитички послови (израда сек-
торских анализа, прикупљање и обрада података 
из различитих извора, укључујући и способност 
критичког вредновања и анализирања доступних 
информација), провераваће се путем симулације 
– писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно 
место – прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о пореском поступку и 
пореској администрацији, Закон о порезу на добит 
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правних лица, Закон о ПДВ-у, Закон о порезу на 
доходак грађана), провераваће се путем симула-
ције – писмено.

За радно место под редним бројем 5 – 
порески саветник-аналитичар, проверавају 
се следеће посебне функционалне компе-
тенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област 
рада – студијско-аналитички послови (обрада 
података из различитих извора, укључујући и 
способност критичког вредновања и анализирања 
доступних информација), провераваће се путем 
симулације – писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за рад-
но место – прописи и акти из надлежности и 
организације органа (Закон о пореском поступ-
ку и пореској администрацији, Закон о утврђи-
вању порекла имовине и посебном порезу, Закон 
о порезу на доходак грађана), провераваће се 
путем симулације – писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно 
место – релевантни прописи из делокруга радног 
места (Закон о заштити података о личности), 
провераваће се путем симулације – писмено.

За радно место под редним бројем 6 – рад-
но место за стручне послове радних односа 
проверавају се следеће посебне функцио-
налне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област 
рада – послови управљања људским ресурси-
ма (радно-правни односи у државним органима, 
област управљања људским ресурсима: анализа 
посла, кадровско планирање, регрутација, селек-
ција, увођење у посао, стручно усавршавање, 
развој и инструменти развоја, оцењеивање, 
награђивање, управљање каријером), провера-
ваће се путем симулације – писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за радно 
место – прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о пореском поступку и 
пореској администрацији), провераваће се путем 
симулације – писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно 
место – релевантни прописи из делокруга радног 
места (Закон о општем управном поступку, Закон 
о државној управи), провераваће се путем симу-
лације – писмено.

За радно место под редним бројем 7 – адми-
нистратор писарнице проверавају се сле-
деће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област 
рада – административни послови (Канцеларијско 
пословање, методе вођења интерних и доставних 
књига), провераваће се путем симулације – пис-
мено.
2. Посебне функционалне компетенције за радно 
место – прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о пореском поступку и 
пореској администрацији), провераваће се путем 
симулације – писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно 
место – релевантни прописи из делокруга радног 
места (Уредба о категоријама регистратурског 
материјала са роковима чувања), провераваће се 
путем симулације – писмено.

За радно место под редним бројем 8 – адми-
нистратор писарнице проверавају се сле-
деће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област 
рада – административни послови (канцеларијско 
пословање, методе вођења интерних и доставних 
књига), провераваће се путем симулације, писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за радно 
место – прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о пореском поступку и 
пореској администрацији), провераваће се путем 
симулације – писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно 
место – релевантни прописи из делокруга радног 
места (Уредба о категоријама регистратурског 
материјала са роковима чувања), провераваће се 
путем симулације писмено.

За радно место под редним бројем 9 – виши 
ИТ техничар одржавања рачунарске опреме 
проверавају се следеће посебне функцио-
налне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област 
рада – административни послови (методе и тех-
нике прикупљања, евидентирања и ажурирања 
података у базама података), провераваће се 
путем симулације – писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за 
одређено радно место – прописи и акти из 
надлежности и организације органа (Закон о 
пореском поступку и пореској администрацији), 
провераваће се путем симулације писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно 
место – релевантни прописи из делокруга радног 
места (Уредба о канцеларијском пословању орга-
на државне управе), провераваће се путем симу-
лације – писмено.

За радно место под редним бројем 10 – 
водећи инжењер ИТ подршке проверавају 
се следеће посебне функционалне компе-
тенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област 
рада – информатички послови (базе података, 
хардвер), провераваће се путем симулације пис-
мено.
2. Посебне функционалне компетенције за област 
рада – студијско-аналитички послови (израда сек-
торских анализа, прикупљање и обраду података 
из различитих извора, укључујући и способност 
критичког вредновања и анализирања доступних 
информација) провераваће се путем симулације 
писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно 
место – прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о пореском поступку и 
пореској администрацији, Акт о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у 
Министарству финансија – Пореска управа) про-
вераваће се путем симулације писмено.

За радно место под редним бројем 11 – 
порески инспектор 1 за послове контроле 
проверавају се следеће посебне функцио-
налне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област 
рада – инспекцијских послова (основе казненог 
права и казненог поступка, основе прекршајног 
права и прекршајни поступак, основе привредног 
права и привредног пословања, поступак инспек-
цијског надзора и основе методологије анализе 
ризика, функционални јединствени информацио-
ни систем, основе вештине комуникације и кон-
структивног решавања конфликта) провераваће 
се путем симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за област 
рада – управно-правни послови (општи управни 
поступак) провераваће се путем симулације пис-
мено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно 
место – прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о пореском поступку и 
пореској администрацији, Закон о ПДВ-у, Закон о 
порезу на доходак грађана, Закон о доприносима 
за обавезно социјално осигурање) провераваће се 
путем симулације писмено.

За радно место под редним бројем 12 – 
порески инспектор за послове контроле 
проверавају се следеће посебне функцио-
налне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област 
рада – инспекцијских послова (основе казненог 
права и казненог поступка, основе прекршајног 
права и прекршајни поступак, основе привредног 
права и привредног пословања, поступак инспек-
цијског надзора и основе методологије анализе 
ризика, функционални јединствени информацио-
ни систем, основе вештине комуникације и кон-
структивног решавања конфликта), провераваће 
се путем симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за 
област рада – управно-правни послови (општи 
управни поступак), провераваће се путем симу-
лације писмено.

3. Посебне функционалне компетенције за радно 
место – прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о пореском поступку и 
пореској администрацији, Закон о порезу на добит 
правних лица, Закон о ПДВ-у, Закон о порезу на 
доходак грађана, Закон о доприносима за оба-
везно социјално осигурање), провераваће се 
путем симулације – писмено.

За радно место под редним бројем 13 – 
порески инспектор за аналитичке послове 
контроле проверавају се следеће посебне 
функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област 
рада – инспекцијских послова (основе казненог 
права и казненог поступка, основе прекршајног 
права и прекршајни поступак, основе привредног 
права и привредног пословања, поступак инспек-
цијског надзора и основе методологије анализе 
ризика, функционални јединствени информацио-
ни систем, основе вештине комуникације и кон-
структивног решавања конфликта), провераваће 
се путем симулације – писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за област 
рада – управно-правни послови (општи управни 
поступак), провераваће се путем симулације пис-
мено.
3. Посебне функционалне компетенције за рад-
но место – прописи и акти из надлежности и 
организације органа (Закон о пореском поступ-
ку и пореској администрацији, Закон о порезу на 
доходак грађана, Закон о доприносима за обавез-
но социјално осигурање), провераваће се путем 
симулације – писмено.

За радно место под редним бројем 14 ана-
литичко-порески послови контроле прове-
равају се следеће посебне функционалне 
компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област 
рада – инспекцијских послова (основе казненог 
права и казненог поступка, основе прекршајног 
права и прекршајни поступак, основе привредног 
права и привредног пословања, поступак инспек-
цијског надзора и основе методологије анализе 
ризика, функционални јединствени информацио-
ни систем, основе вештине комуникације и кон-
структивног решавања конфликта), провераваће 
се путем симулације – писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за област 
рада – управно-правни послови (општи управни 
поступак), провераваће се путем симулације – 
писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за рад-
но место – прописи и акти из надлежности и 
организације органа (Закон о пореском поступ-
ку и пореској администрацији, Закон о порезу на 
доходак грађана, Закон о доприносима за обавез-
но социјално осигурање), провераваће се путем 
симулације – писмено.

За радно место под редним бројем 15 ана-
литичко-порески послови контроле прове-
равају се следеће посебне функционалне 
компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област 
рада – инспекцијских послова (основе казненог 
права и казненог поступка, основе прекршајног 
права и прекршајни поступак, основе привредног 
права и привредног пословања, поступак инспек-
цијског надзора и основе методологије анализе 
ризика, функционални јединствени информацио-
ни систем, основе вештине комуникације и кон-
структивног решавања конфликта), провераваће 
се путем симулације – писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за област 
рада – управно-правни послови (општи управни 
поступак) провераваће се путем симулације пис-
мено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно 
место – прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о пореском поступку и 
пореској администрацији, Закон о порезу на добит 
правних лица), провераваће се путем симулације 
писмено.
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За радно место под редним бројем 16 – 
стручно-аналитички послови проверавају 
се следеће посебне функционалне компе-
тенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област 
рада – инспекцијских послова (основе казненог 
права и казненог поступка, основе прекршајног 
права и прекршајни поступак, основе привредног 
права и привредног пословања, поступак инспек-
цијског надзора и основе методологије анализе 
ризика, функционални јединствени информацио-
ни систем, основе вештине комуникације и кон-
структивног решавања конфликта), провераваће 
се путем симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за област 
рада – управно-правни послови (општи управни 
поступак) провераваће се путем симулације пис-
мено.
3. Посебне функционалне компетенције за рад-
но место – прописи и акти из надлежности и 
организације органа (Закон о пореском поступ-
ку и пореској администрацији, Закон о порезу на 
добит правних лица, Закон о ПДВ-у, Закон о акци-
зама, Закон о порезу на доходак грађана, Закон о 
доприносима за обавезно социјално осигурање), 
провераваће се путем симулације писмено.

За радно место под редним бројем 17 – 
порески инспектор за послове контроле 
проверавају се следеће посебне функцио-
налне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област 
рада – инспекцијских послова (основе казненог 
права и казненог поступка, основе прекршајног 
права и прекршајни поступак, основе привредног 
права и привредног пословања, поступак инспек-
цијског надзора и основе методологије анализе 
ризика, функционални јединствени информацио-
ни систем, основе вештине комуникације и кон-
структивног решавања конфликта), провераваће 
се путем симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за област 
рада – управно-правни послови (општи управни 
поступак), провераваће се путем симулације пис-
мено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно 
место – прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о пореском поступку и 
пореској администрацији, Закон о порезу на добит 
правних лица, Закон о ПДВ-у, Закон о порезу на 
доходак грађана, Закон о доприносима за обавез-
но социјално осигурање), провераваће се путем 
симулације писмено.

За радно место под редним бројем 18 – 
порески инспектор 1 за послове контроле 
проверавају се следеће посебне функцио-
налне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област 
рада – инспекцијских послова (основе казненог 
права и казненог поступка, основе прекршајног 
права и прекршајни поступак, основе привредног 
права и привредног пословања, поступак инспек-
цијског надзора и основе методологије анализе 
ризика, функционални јединствени информацио-
ни систем, основе вештине комуникације и кон-
структивног решавања конфликта) провераваће 
се путем симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за област 
рада – управно-правни послови (општи управни 
поступак) провераваће се путем симулације пис-
мено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно 
место – прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о пореском поступку и 
пореској администрацији, Закон о порезу на добит 
правних лица, Закон о ПДВ-у, Закон о порезу на 
доходак грађана, Закон о доприносима за обавез-
но социјално осигурање) провераваће се путем 
симулације писмено.

За радно место под редним бројем 19 – 
порески инспектор 1 за аналитичке посло-
ве контроле проверавају се следеће посеб-
не функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област 
рада – инспекцијских послова (основе казненог 

права и казненог поступка, основе прекршајног 
права и прекршајни поступак, основе привредног 
права и привредног пословања, поступак инспек-
цијског надзора и основе методологије анализе 
ризика, функционални јединствени информацио-
ни систем, основе вештине комуникације и кон-
структивног решавања конфликта) провераваће 
се путем симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за област 
рада – управно-правни послови (општи управни 
поступак) провераваће се путем симулације пис-
мено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно 
место – прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о пореском поступку и 
пореској администрацији, Закон о порезу на добит 
правних лица, Закон о доприносима за обавезно 
социјално осигурање) провераваће се путем симу-
лације писмено.

За радно место под редним бројем 20 – 
порески инспектор 1 за аналитичке посло-
ве контроле проверавају се следеће посеб-
не функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област 
рада – инспекцијских послова (основе казненог 
права и казненог поступка, основе прекршајног 
права и прекршајни поступак, основе привредног 
права и привредног пословања, поступак инспек-
цијског надзора и основе методологије анализе 
ризика, функционални јединствени информацио-
ни систем, основе вештине комуникације и кон-
структивног решавања конфликта) провераваће 
се путем симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за област 
рада – управно-правни послови (општи управни 
поступак) провераваће се путем симулације пис-
мено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно 
место – прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о пореском поступку и 
пореској администрацији, Закон о порезу на добит 
правних лица, Закон о доприносима за обавезно 
социјално осигурање) провераваће се путем симу-
лације писмено.

За радно место под редним бројем 21 – ана-
литичко-порески послови наплате за прав-
на лица проверавају се следеће посебне 
функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за 
област рада – студијско-аналитичких послова 
(прикупљање и обрада података из различитих 
извора, укључујући и способност критичког вред-
новања и анализирања доступних информација) 
провераваће се путем симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за област 
рада – управно-правни послови (општи управни 
поступак, правила извршења решења донетог у 
управном поступку) провераваће се путем симу-
лације писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за рад-
но место – прописи и акти из надлежности и 
организације органа (Закон о пореском поступ-
ку и пореској администрацији, Закон о порезу на 
добит правних лица, Закон о ПДВ-у) провераваће 
се путем симулације писмено.

За радно место под редним бројем 22 – рад-
но место за најсложеније поступке напла-
те за правна лица проверавају се следеће 
посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област 
рада – студијско-аналитичких послова (при-
купљање и обрада података из различитих изво-
ра, укључујући и способност критичког вредно-
вања и анализирања доступних информација) 
провераваће се путем симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за област 
рада – управно-правни послови (општи управни 
поступак, правила извршења решења донетог у 
управном поступку) провераваће се путем симу-
лације писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за рад-
но место – прописи и акти из надлежности и 
организације органа (Закон о пореском поступ-

ку и пореској администрацији; Закон о порезу на 
добит правних лица; Закон о ПДВ) провераваће 
се путем симулације писмено.

За радно место под редним бројем 23 – 
послови наплате за правна лица провера-
вају се следеће посебне функционалне ком-
петенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област 
рада – студијско-аналитичких послова (при-
купљање и обрада података из различитих изво-
ра, укључујући и способност критичког вредно-
вања и анализирања доступних информација) 
провераваће се путем симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за област 
рада – управно-правни послови (општи управни 
поступак, правила извршења решења донетог у 
управном поступку) провераваће се путем симу-
лације писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за рад-
но место – прописи и акти из надлежности и 
организације органа (Закон о пореском поступ-
ку и пореској администрацији; Закон о порезу на 
добит правних лица; Закон о ПДВ) провераваће 
се путем симулације писмено.

За радно место под редним бројем 24 ана-
литичко-порески послови наплате за преду-
зетнике и физичка лица проверавају се сле-
деће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за 
област рада – студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из различитих 
извора, укључујући и способност критичког вред-
новања и анализирања доступних информација) 
провераваће се путем симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за област 
рада – управно-правни послови (општи управни 
поступак, правила извршења решења донетог у 
управном поступку) провераваће се путем симу-
лације писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно 
место – прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о пореском поступку и 
пореској администрацији; Закон о порезу на дохо-
дак грађана; Закон о ПДВ) провераваће се путем 
симулације писмено.

За радно место под редним бројем 25 – 
послови сервиса и пружања правне помоћи 
проверавају се следеће посебне функцио-
налне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за рад-
но место – прописи и акти из надлежности и 
организације органа (Закон о пореском поступ-
ку и пореској администрацији, Закон о порезу на 
доходак грађана) провераваће се путем симула-
ције писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за радно 
место – релевантни прописи из делокруга радног 
места (Закон о општем управном поступку) прове-
раваће се путем симулације писмено.
3.Посебне функционалне компетенције за област 
рада – студијско-аналитичких послова (израда 
секторских анализа) провераваће се путем симу-
лације писмено.

3. Провера понашајних компетенција: Пона-
шајне 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 и интервјуа базираног на 
компетенцијама.

4. Интервју са Конкурсном комисијом и 
вредновање кандидата за сва извршилач-
ка радна места: Процена мотивације за рад на 
радном месту у органу и прихватање вредности 
државних органа – провераваће се путем интер-
вјуа са Конкурсном комисијом (усмено).

IV Адреса на коју се подноси попуњен обра-
зац пријаве на јавни конкурс: Министарство 
финансија – Пореска управа, 11000 Београд, Саве 
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Машковића 3-5, са назнаком „За јавни конкурс за 
попуњавање извршилачких радних места“.

V Лица која су задужена за давање оба-
вештења о јавном конкурсу у периоду од 08 
до 15 сати: Министарство финансија, Пореска 
управа: Милица Тодоровић, 011/3953-426; Јасми-
на Богићевић, 011/3953-448; Никола Голубовић, 
011/3953-343.

VI Општи услови за запослење: држављан-
ство Републике Србије; да је учесник конкур-
са 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.

VII Рок за подношење пријава: Рок за под-
ношење пријава је осам дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања у периодич-
ном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управаљање кадровима и 
Пореске управе. Штампана верзија обрасца прија-
ве доступна је на адреси Министарство финансија 
– Пореска управа, 11000 Београд, Саве Машко-
вића 3-5.

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 Конкурсна комисија састави списак кандидата 
међу којима се спроводи изборни поступак. 

Подносиоци пријаве се обавештавају о додеље-
ној шифри у року од три дана од дана пријема 
пријаве, достављањем наведеног податка на 
начин који је у пријави назначен за доставу оба-
вештења.

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; ориги-
нал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема (уколико кандидат има 
више диплома са стеченим високим образовањем 
потребно је да достави све дипломе); оригинал 
или оверена фотокопија доказа о радном искуству 
у струци (потврда, решење и други акти којима се 
доказује на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком временском периоду је стечено 
радно искуство); оригинал или оверена фото-
копија 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); ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о положеном 
испиту за инспектора за радна места под редним 
бројем 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 из 
става II текста конкурса.

Државни службеник који се пријављује на јавни 
конкурс, уместо уверења о држављанству и изво-
да из матичне књиге рођених, подноси оригинал 
или оверену фотокопију решења о распоређи-
вању или премештају на радно место у органу у 
коме ради или решења да је државни службеник 
нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника (изу-
зетно у градовима и општинама у којима нису 
именовани јавни бележници, приложени докази 
могу бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них 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.

X 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 оба-
вештења, доставе наведене доказе који се при-
лажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе доказе који се прилажу 
у конкурсном поступку, односно који на основу 
достављених или прибављених доказа не испуња-
вају услове за запослење, писмено се обавешта-
вају да су искључени из даљег изборног поступка. 
Докази се достављају на адресу: Министарство 
финансија – Пореска управа, 11000 Београд, Саве 
Машковића 3-5.

XI Трајање радног односа: за сва радна места 
заснива се радни однос на неодређено време.

Напомена: Чланом 9 Закона о државним служ-
беницима („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 
– исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – 
исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), 
прописано је да су кандидатима при запошља-
вању у државни орган под једнаким условима 
доступна сва радна места и да се избор кандидата 
врши на основу провере компетенција.

Као државни службеник на извршилачком рад-
ном месту може да се запосли и лице које нема 
положен државни стручни испит, али је дужно да 
га положи у прописаном року. Положен држав-
ни стручни испит није услов, нити предност за 
заснивање радног односа. Пробни рад је обаве-
зан 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 рад-
ни однос на неодређено време и државни служ-
беник који је засновао радни однос на неодређе-
но време, а који нема положен државни стручни 
испит, полаже државни стручни испит у року од 
шест месеци од дана заснивања радног односа. 

Лице на пробном раду које је радни однос засно-
вало на радном месту инспектора на неодређено 
време и лице које је засновало радни однос на 
радном месту инспектора на неодређено време, а 
нема положен испит за инспектора, полаже испит 
за инспектора у законом прописаном року.

XII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне и који испуња-
вају услове предвиђене огласом о јавном кон-
курсу, на основу података наведених у обрасцу 
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спро-
вести почев од 17.05.2021. године, о чему ће 
учесници конкурса бити обавештени на начин 
који су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција, 
посебних функционалних компетенција и пона-
шајних компетенција ће се обавити у просторија-
ма Службе за управљање кадровима, Београд, 
Булевар Михајла Пупина 2. 

Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити 
у просторијама Министарства финансија – Порес-
ке управе, Београд, Краља Милана 5.

Кандидати који успешно прођу једну фазу избор-
ног поступка обавештавају се о датуму, месту 
и времену спровођења наредне фазе изборног 
поступка на контакте, имејл-адресе и бројеве теле-
фона, које наведу у својим обрасцима пријаве.

XIII Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству, 
уверење о положеном државном стручном испиту 

за рад у државним органима/уверење о положе-
ном правосудном испиту; уверење о пложеном 
испиту за инспектора.

Законом о општем управном поступку („Службе-
ни 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 служ-
бена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 
9 став 3); да у поступку који се покреће по захтеву 
странке орган може да врши увид, прибавља и 
обрађује личне податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да 
ће те податке прибавити сама (члан 103 став 3). 

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

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. 
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју 
је именовао директор Пореске управе.

Овај конкурс објављује се на интернет страни 
Пореске управе, на порталу e-управе, у пери-
одичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање и на интернет страни Службе за 
управљање кадровима.

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

ЈАГОДИНА

ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ПАРАЋИН
35250 Параћин, Николе Пашића бб

тел. 035/568-888

Администратор
Опис послова: обавља опште послове из делат-
ности предузећа; обавља административне и 
књиговодствене послове; врши архивирање и 
сортирање података, дневна евиденција разне 
папирологије; врши правовремено прослеђивање 
потребних информација надређенима, сарадни-
цима или клијентима, одговарање на директне 
или телефонске упите; врши примање и слање 
дневне обичне и имејл-поште и вођење евиден-
ције о томе; врши припрему и састављање раз-
них извештаја, писање пословних дописа и писа-
ма према добијеним упутствима, попуњавање и 
слање различитих формулара, образаца; врши 
пријем странака и упућује их у надлежне службе; 
води записнике са стручних колегијума; обавља 
и све друге послове по налогу директора преду-
зећа. За послове које обавља одговара директору.

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, позна-
вање рада на рачунару, возачка дозвола Б кате-
горије, радно искуство 1 година. Докази који се 
прилажу уз пријаву на јавни конкурс: оверена 
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема; потврда, решење и други акти из којих 
се види на којим пословима, у ком периоду и са 
којом стручном спремом је стечено радно иску-
ство; оверена фотокопија возачке дозволе или 
очитана возачка дозвола.

Димничар
Опис послова: извршава послове на механичком и 
машинском чишћењу димњака, димоводних кана-
ла, вентилације, ложишних уређаја и објеката; 
врши тестирање новоизграђених и реконструи-
саних димњака; извршава послове на хемијском 
чишћењу водено-парне, водене и димне стране 
котлова и других термоенергетских постројења 
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и њихових пратећих уређаја, индустријских 
постројења и процесне опреме; обавља и друге 
послове на чишћењу и одржавању вентилационих 
система; попуњава обрасце предвиђене од стране 
послодавца, у вези са радом; по потреби упра-
вља моторним возилом; одговоран је за квалитет 
обављеног посла; обавештава надређеног о свим 
оштећењима и кваровима опреме, без одлагања; 
примењује мере за безбедан и здрав рад и зашти-
ту од пожара; одговоран је за примену личних 
и колективних заштитних средстава у складу са 
обуком и примљеним упуствима; свој рад обавља 
у складу са процедуром и упуствима система ква-
литета и БЗР-а; примењује све обуке (стручне, 
интерне, екстерне) у раду за које је обучен; мора 
бити доступан на телефон ван радног времена за 
хитне интервенције (пожар, хаварије, временске 
непогоде, загушења итд.), а на основу распореда 
за приправност; врши и остале послове по налогу 
директора или техничког руководиоца. За посло-
ве које обавља одговара техничком руководиоцу.

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, позна-
вање рада на рачунару, возачка дозвола Б катего-
рије, радно искуство 1 година, лекарски преглед 
са потврдом да је кандидат способан за рад на 
висини. Докази који се прилажу уз пријаву на јав-
ни конкурс: оверена фотокопија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема; потврда, решење и 
други акти из којих се види на којим пословима, у 
ком периоду и са којом стручном спремом је сте-
чено радно искуство; оверена фотокопија возачке 
дозволе или очитана возачка дозвола; лекарско 
уверење којим се доказује да је кандидат спосо-
бан за рад на висини. 

У изборном поступку проверава се: А) струч-
на оспособљеност кандидата стечена укупним 
радним искуством; Б) стручна оспособљеност 
кандидата стечена радним искуством на посло-
вима који су повезани са радним местом које се 
попуњава (исти или слични послови); В) стручна 
оспособљеност кандидата оцењује се увидом у 
податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву, 
писаном и усменом провером.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 
15 дана од дана објаве (датум објаве 21.04.2021. 
године, рок за подношење пријава 06.05.2021. 
године).

Адреса на коју се подноси пријава за јавни 
конкурс: Јавно предузеће за коришћење и упра-
вљање пословним простором „Пословни центар 
Параћин” Параћин, Николе Пашића бб, Параћин, 
са назнаком: „За јавни конкурс” и навођењем рад-
ног места за које се пријава подноси. 

Провера оспособљености, знања и вештина 
кандидата у изборном поступку: Са канди-
датима чије су пријаве благовремене, допуште-
не, разумљиве, потпуне и уз које су приложени 
сви потребни докази и који испуњавају услове 
за оглашено радно место, назначене вештине и 
знања биће провераване у просторијама Јавног 
предузећа за коришћење и управљање пословним 
простором „Пословни центар Параћин” Параћин, 
Николе Пашића бб, Параћин. 

На јавном конкурсу имају право да учествују сва 
лица која задовољавају услове прописане зако-
ном, интерним актима послодавца, огласом кон-
курса и потребама, односно описом извршилачког 
радног места које се на овај начин попуњава.

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви потребни докази у оригина-
лу или фотокопији овереној код јавног бележ-
ника, биће одбачене закључком. Јавни конкурс 
спроводи Конкурсна комисија коју је именовао 
в.д. директора јавног предузећа. Јавни конкурс 
објављен је на огласној табли Јавног предузећа 
за коришћење и управљање простором „Пословни 
центар Параћин” Параћин и у публикацији Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови”.

СУБОТИЦА

ОСНОВНИ СУД У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сенћенски пут 1

тел. 064/659-36-33

Судијски помоћник – виши судијски 
сарадник у звању самостални 

саветник
Опис радног места: 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, пред-
логе и друге поднеске и изјаве странака, врши 
самостално или под надзором и по упутствима 
судије друге стручне послове и друге послове по 
налогу председника суда. 

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године или специјалистич-
ким студијама на факултету, две године радног 
искуства у правној струци након положеног пра-
восудног испита и потребне компетенције за рад 
за ово радно место. 

Опште функционалне компетенције: органи-
зација и рад државних органа Републике Србије; 
дигитална писменост; пословна комуникација.

Посебне функционалне компетенције у 
области рада:
- Област рада судска управа: 1. познавање мате-
ријалних и процесних прописа релевантних за 
надлежност суда; 2. познавање прописа реле-
вантних за судску управу; 3. познавање потврђе-
них међународних уговора и опште прихваћених 
правила међународног права. 

Посебне функционалне компетенције за 
радно место судијски помоћник:
- Области знања и вештина: 1. поседовање знања 
и вештина за израду нацрта судских одлука и 
других аката; 2. поседовање знања и вештина 
за израду нацрта правних схватања односно сен-
тенци о заузетим правним ставовима; 3. вештине 
презентације, вештине управљања поступком и 
вештине извештавања у предметима; понашај-
не компетенције: управљање информацијама; 
управљање задацима и остваривање резултата; 
оријентација ка учењу и променама; изградња и 
одржавање професионалних односа; савесност, 
посвећеност и интегритет.

Радни однос се заснива на неодређено време. 
Пробни рад је обавезан за оне који први пут 
заснивају радни однос у државном органу. Поло-
жен државни стручни испит није услов, нити 
предност за заснивање радног односа. Пробни 
рад за радни однос на неодређено време траје 
шест месеци.

Конкурсна комисија, стручна оспособљеност, 
знања и вештине које се проверавају у изборном 
поступку: Јавни конкурс ће спровести Конкурсна 
комисија. Изборни поступак спроводи се из више 
обавезних фаза у којима се проверавају опште 
функционалне, посебне функционалне и пона-
шајне компетенције и фазе у којој се спроводи 
интервју.

Компетенције које се вреднују у изборном 
поступку: Сагласно чл. 9 Закона о државним 
службеницима, при запошљавању у државни 
орган кандидатима су под једнаким условима дос-
тупна сва радна места. Избор кандидата врши се 
на основу провере компетенција. Изборни посту-
пак спроводи се из више обавезних фаза у који-

ма се проверавају опште функционалне, посебне 
функционалне и понашајне компетенције и фазе 
у којој се спроводи интервју.

I Компетенције које се проверавају у изборном 
поступку: 1. Опште функционалне компетенције: 
организација и рад државних органа Републике 
Србије; дигитална писменост; пословна кому-
никација; организација и рад државних органа 
Републике Србије – проверава се путем теста са 
питањима затвореног типа који кандидати реша-
вају обележавањем једног од више понуђених 
одговора, а према бази задатака коју формира и 
ажурира Служба за управљање кадровима (www.
suk.gov.rs); дигитална писменост се проверава 
решавањем задатака практичним радом на рачу-
нару, а према бази задатака коју формира и ажу-
рира Служба за управљање кадровима (www.suk.
gov.rs); пословна комуникација се проверава пис-
меном симулацијом према материјалу за припре-
му кандидата који се може наћи на сајту Службе 
за управљање кадровима (www.suk.gov.rs).

2. Посебне функционалне компетенције у области 
рада: Област рада судска управа: познавање 
материјалних и процесних прописа релевантних 
за надлежност суда; познавање прописа реле-
вантних за судску управу; познавање потврђених 
међународних уговора и општеприхваћених пра-
вила међународног права посебне функционалне 
компетенције за радно место судијски помоћник.

Области знања и вештина: поседовање знања и 
вештина за израду нацрта судских одлука и дру-
гих аката; поседовање знања и вештина за изра-
ду нацрта правних схватања односно сентенци о 
заузетим правним ставовима; вештине презента-
ције, вештине управљања поступком и вештине 
извештавања у предметима; посебне функцио-
налне компетенције проверавају се писаним и 
усменим путем. Облик писане провере посеб-
них функционалних компетенција је тест. Облик 
усмене провере посебних функционалних компе-
тенција је разговор са кандидатом. На писменом 
тесту проверавају се компетенције кандидата које 
су прописане у условима за рад на радном месту у 
акту којим се уређује унутрашње уређење и сис-
тематизација радних места органа и које су наве-
дене у огласу. Разговор са кандидатом захтева да 
се у усменом облику да предлог решења одређе-
ног задатка који је типичан за обављање послова 
на одређеном радном месту за које је расписан 
конкурс.

3. Понашајне компетенције: управљање инфор-
мацијама; управљање задацима и остваривање 
резултата; оријентација ка учењу и променама; 
изградња и одржавање професионалних одно-
са; савесност, посвећеност и интегритет. Прове-
ра понашајних компетенција ће се вршити путем 
интервјуа базираног на компетенцијама и упит-
ника. 

Када је реч о временском оквиру претходно наве-
дених компетенција по редоследу компетенција 
провере ће се извршити у времену које је про-
писано Уредбом о интерном и јавном конкурсу за 
попуњавање радних места у државним органима. 
Након што се изврши провера компетенција кан-
дидата, Комисија ће приступити разговору са кан-
дидатима у циљу процене мотивације за рад на 
радном месту и прихватања вредности државних 
органа. Комисија ће на основу постигнутих резул-
тата кандидата у свим фазама изборног поступка 
сачинити листу свих кандидата који су испунили 
мерила прописана за избор рангирањем према 
резултатима кандидата од највећег ка најмањем. 
Комисија ће листу кандидата који су испунили 
мерила за избор доставити председнику Осно-
вног суда у Суботици. Aдреса на коју се подно-
си попуњен образац пријаве: Пријаве на конкурс 
шаљу се поштом на адресу: Основни суд у Субо-
тици, 24000 Суботица, Сенћански пут 1, са назна-
ком „За јавни конкурс“. Лице задужено за давање 
обавештења о конкурсу: Аврам Весо, секретар 
Суда, тел. 064/659-3633.
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Трговина и услуге

Општи услови за запослење: Као држав-
ни службеник може да се запосли пунолетан 
држављанин Републике Србије који има пропи-
сану стручну спрему и испуњава остале услове 
одређене законом, другим прописом и правил-
ником о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у државном органу, ако му раније 
није престајао радни однос у државном органу 
због теже повреде дужности из радног односа и 
није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци и да се против њега не води кривични 
поступак. 

Рок за подношење пријава: Рок за подно-
шење пријава је 8 дана и почиње да тече наред-
ног дана од дана објављивања јавног конкурса у 
периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање. Пријава на јавни конкурс врши 
се на Обрасцу пријаве који је доступан на интер-
нет презентацији Службе за управљање кадро-
вима, као и на интернет презентацији Основног 
суда у Суботици. Приликом предаје пријаве на 
јавни конкурс пријава добија шифру под којом 
подносилац пријаве учествује у даљем избор-
ном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац 
пријаве након што комисија састави списак канди-
дата међу којима се спроводи изборни поступак. 
Подносилац пријаве се обавештава о додељеној 
шифри у року од три дана од пријема пријаве, 
достављањем наведеног податка на начин који је 
у пријави назначио за доставу обавештења.

Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом: 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству РС; оригинал или оверена фото-
копија уверења о положеном правосудном испи-
ту; оригинал или оверена фотокопија уверења 
надлежног органа да се не води кривични посту-
пак нити је подигнута оптужница која је стала 
на правну снагу: оригинал или оверена фотоко-
пија уверења надлежног органа да кандидат није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест месе-
ци; оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених; оригинал или оверена 
фотокопија дипломе о завршеном правном факул-
тету; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци (потврда, решење и 
други акти из којих се види на којим послови-
ма, у ком периоду и са којом стручном спремом 
је стечено радно искуство). Државни службеник 
који се пријављује на јавни конкурс, уместо уве-
рења 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 се 
прилажу у оригиналу или у овереној фотокопији.

Напомена: Законом о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС”, број 18/16 и 95/18) про-
писано је, између осталог, да су органи у обавези 
да по службеној дужности, када је то непходно 
за одлучивање у складу са законским роковима, 
бесплатно размењују, врше увид, обрађују и при-
бављају личне податке о чињеницима садржа-
ним у службеним евиденцијама, осим ако странка 
изричито изјави да ће податке прибавити сама. 

Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уверење 
надлежног органа да се не води кривични посту-
пак нити је подигнута оптужница која је стала на 
правну снагу, уверење надлежног органа да кан-
дидат није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци. Потребно је да кандидат у делу 
Изјава у обрасцу пријаве, заокружи на који начин 
жели да се прибаве његови подаци из службених 
евиденција.

Рок за подношење доказа: Кандидати који 
су успешно прошли претходне фазе изборног 
поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом 
позивају се да у року од (5) пет радних дана од 
дана пријема обавештења доставе наведене 

доказе који се прилажу у конкурсном поступ-
ку. Кандидати који не доставе наведене доказе 
који се прилажу у конкурсном поступку, однос-
но који на основу достављених или прибавље-
них доказа не испуњавају услове за запослење, 
писмено се обавештавају да су искључени из 
даљег изборног поступка. Докази се достављају 
на наведену адресу Основног суда у Суботици. 
Датум и место провере компетенција кандидата 
у изборном поступку: Кандидати 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, биће обавеште-
ни писаним путем на адресе које су навели у 
својим пријавама о времену у којем ће се избор-
ни поступак спровести. Изборни поступак отпо-
чиње 10.05.2021. године. Провера компетенција 
и интервју обавиће се у просторијама Основног 
суду у Суботици. Кандидати који су успешно про-
шли једну фазу изборног поступка обавештавају 
се о датуму, месту и времену спровођења наред-
не фазе изборног поступка на контакте (бројеве 
телефона или имејл-адресе), које наведу у својим 
обрасцима пријаве. Неблаговремене, недопуште-
не, неразумљиве или непотпуне пријаве биће 
одбачене. Јавни конкурс се оглашава на интернет 
презентацији и огласној табли Суда, на порталу 
е-Управе и на интернет презентацији и периодич-
ном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање. Сви изрази, појмови, именице, придеви 
и глаголи у овом огласу који су употребљени у 
мушком граматичком роду, односе се без дискри-
минације и на особе женског пола.

Трговина и услуге

„ТИС МИТРОВИЋ“ ДОО
Зајечар, Лубнички пут бб

Трговац – продавац у малопродаји
Место рада: Београд (Вождовац, 

Раковица, Чукарица и Нови Београд)
6 извршилаца

УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме, без обзи-
ра на радно искуство. Рад у сменама. Трајање 
конкурса: до 07.05.2021. године. Заинтересовани 
кандидати могу да се јаве на телефон: 063/1140-
439, особа за контакт: Радица Динић.

ПП „МЕРКУР МАРКОМ“
11000 Београд, Милешевска 12

e-mail: merkurmarkom@gmail.com

Комерцијалиста
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, VI/1, VII/1 степен стручне спреме; 
комерцијалиста, маркетинг; продаја у униформи; 
основна информатичка обука (Windows, Word, 
Excel, Explorer, Outlook). Конкурс је отворен 30 
дана, пријаве слати на горе наведену имејл-ад-
ресу.

БРАВАРСКО-МЕХАНИЧАРСКА
РАДЊА И ТРГОВИНА НА

ВЕЛИКО У ТРАНЗИТУ
„АГРОМЕТАЛ“

25000 Сомбор, Роковачки пут бб
тел. 025/442-004

Металостругар
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у 
наведеном занамању; потребно радно искуство. 
Доставити радну биографију на увид. Оглас остаје 
отворен до попуне радног места.

„GANED POWER TRADE“ DOO
Крагујевац

e-mail: milosnedic74@gmail.com

Точилац горива
на бензинској пумпи

Опис посла: точилац горива на бензинској стани-
ци ОМВ.

УСЛОВИ: III или IV ниво квалификације, без 
обзира на смер; радно искуство није неопход-
но. Заинтересовани кандидати своју радну био-
графију треба да доставе послодавцу на мејл: 
milosnedic74@gmail.com, најкасније до 13.05.2021.

„CLEAN AIR SOLUTION“ DOO
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 42
тел. 060/7670-009

Комерцијалиста
на одређено време до 2 месеца

9 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било којем 
занимању, возачка дозвола Б категорије.

Телефонски оператер
на одређено време до 2 месеца

9 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било којем 
занимању.

ОСТАЛО: Пријаве слати на e-mail: tijana@
cleanairsolution.rs, у року од 60 дана од дана 
објављивања огласа.

„SAMSIC“ DOO
11000 Београд – Нови Београд

тел. 064/8214-818
e-mail: nemanja.brkic@samsic-see.com

Хигијеничар
радник на одржавању и чишћењу 

спољних површина, на одређено време 
од 12 месеци за рад у Новом Саду

УСЛОВИ: лице са завршеним I, II, III или IV степе-
ном стручне спреме у било ком занимању. Слање 
пријаве за запослење мејлом, јављање кандидата 
на горенаведени контак телефон. Рок пријаву на 
конкурс је 13.05.2021.

„BIO DESIGN“
ПРОИЗВОДЊА НАМЕШТАЈА

Нови Сад, Мирослава Антића 7
тел. 063/564-692

e-mail: bio1@sbb.rs

Тапетар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: II, III степен стручне спреме у било ком 
занимању.

Кројач
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком 
занимању.

ОСТАЛО: Слање пријаве за запослење мејлом, 
јављање кандидата на горенаведени контакт 
телефон. Рок за пријаву је 12.05.2021.

Пословни центри НСЗ
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KIT COMMERCE
Београд - Чукарица, Трговачка 7/2

РЈ Лештане
e-mail: posao@kitcommerce.rs

тел. 062/800-56-97

Возач – достављач
на одређено време

2 извршиоца

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

Ауто-механичар
на одређено време

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, рад-
но искуство 24 месеца.

Магационер
на одређено време

4 извршиоца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме.

ТР „ВОДОГРАДЊА“ НИШ
18000 Ниш, Булевар Немањића 88 локал 2 и 3

тел. 018/239-799

Продавац у малопродајном објекту
УСЛОВИ: средња стручна спрема, трговачког 
усмерења; познавање рада на рачунару; радно 
искуство годину дана на пословима трговца. Заин-
тересовани кандидати пријаве шаљу на мејл-ад-
ресу: vodogradnjanis@gmail.com или се јављају на 
контакт телефон: 018/239-799. Рок за пријаву: 
12.05.2021. године.

Водоинсталатер
УСЛОВИ: средња стручна спрема; познавање 
рада на рачунару; возачка дозвола Б категорије; 
радно искуство годину дана на пословима водо-
инсталатера. Заинтересовани кандидати пријаве 
шаљу на мејл-адресу: vodogradnjanis@gmail.com 
или се јављају на контакт телефон: 018/239-799. 
Рок за пријаву: 12.05.2021. године.

Помоћник водоинсталатера
УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме; 
возачка дозвола Б категорије; радно искуство 
годину дана на пословима помоћника водоинста-
латера. Заинтересовани кандидати пријаве шаљу 
на мејл-адресу: vodogradnjanis@gmail.com или се 
јављају на контакт телефон: 018/239-799. Рок за 
пријаву: 12.05.2021. године.

ФРИЗЕРСКИ САЛОН „ЛЕСАНДРО“
18000 Ниш, Цара Душана 77

Фризер
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, муш-
ки фризер; познавање енглеског језика – почетни 
А1 ниво. Заинтересовани кандидати јављају се на 
контакт телефон: 064/151-9391.

РАДЊА ЗА
ФРИЗЕРСКО-КОЗМЕТИЧАРСКЕ

УСЛУГЕ И УЧЕЊЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА
18000 Ниш, Пролетерска 14

Фризер
на одређено време

УСЛОВИ: I–IV степен стручне спреме, женски 
или мушки фризер. Заинтересовани кандидати 
јављају се на контакт телефон: 065/6018-659.

„АГРОНОМ“ ФИТ ДОО ПОЖЕГА
31210 Пожега, Књаза Милоша 58

тел. 031/812-200

Помоћни радник на утовару и 
истовару робе, припреми и излагању 

робе за продају
са местом рада у Пожеги

2 извршиоца

УСЛОВИ: I–IV степен стручне спреме, без обзи-
ра на образовни профил; возачка дозвола Б или 
Ц категорије, у обзир долазе и кандидати који 
немају возачку дозволу. Рок за пријаву на оглас 
је месец дана од дана оглашавања.

Медицина

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СВЕТИ САВА“

11000 Београд, Немањина 2

Спремачица
у просторијама у којима се пружају 

здравствене услуге, на одређено време, 
због повећаног обима посла

УСЛОВИ: основно образовање. Сваки кандидат је 
дужан да уз пријаву на оглас приложи и следећу 
документацију у фотокопији: диплому о заврше-
ној траженој школи и кратку биографију са адре-
сом и контакт телефоном. Пријаву на оглас, са 
доказима о испуњености услова за рад на наве-
деним пословима, кандидати подносе послодавцу 
у року од 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови“.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ

„ОЗРЕН“ СОКОБАЊА
18230 Сокобања, Насеље Озрен бб

тел. 018/830-927

Доктор медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен 
медицински факултет; положен стручни испит; 
лиценца за рад у струци или решење о упису у 
Лекарску комору. Као доказ о испуњености ових 
услова кандидати су дужни да доставе: пријаву 
на конкурс са кратком биографијом, бројем теле-
фона и адресом; оверену фотокопију дипломе 
о завршеном медицинском факултету; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту; оверену фотокопију лиценце за рад у струци 
или оверену фотокопију решења о упису у именик 
Лекарске коморе; очитану личну карту. Пријаве 
кандидата које не садрже тражену документацију 
сматраће се непотпуним и неће бити разматра-
не. Пријаве које пристигну по истеку овог рока 
сматраће се неблаговременим и неће бити разма-
тране. 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 доктора медицине“ или лич-
но у просторијама болнице, лицу за пријем поште.

Спремач/спремачица
у просторијама у којима се пружају 

здравствене услуге, на одређено време 
од 3 месеца, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, НК радник. Као 
доказе о испуњавању ових услова кандидати су 
дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком 
биографијом, бројем телефона и адресом; овере-
ну 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. Прија-
ве на оглас достављати у затвореним коверта-
ма, 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. 

ДОМ ЗДРАВЉА ВРАЧАР
11000 Београд

Велимира Бате Живојиновића 6

Медицинска сестра – техничар
у амбуланти, на одређено време ради 

замене запослене до повратка са 
породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета

УСЛОВИ: средње образовање, положен стручни 
испит и лиценца.

Опис послова: пружа услуге здравствене неге 
и подршке лицима којима је потребна нега као 
последица старења, повређивања, болести или 
других физичких и менталних поремећаја или 
потенцијалих ризика за здравље у складу са прак-
сом и стандардима савремене неге и о томе води 
прописану медицинску документацију; у тиму са 
докторима медицине и другима или самостал-
но спроводи превентивне и куративне мере, по 
налогу доктора медицине или доктора медицине 
специјалисте у установи и на терену, у оквиру 
теренског рада; припрема болесника за дијагнос-
тичко-терапијске процедуре и припрема ордина-
цију, опрему и уређаје за рад; учествује у дијаг-
ностици (ЕКГ, одређивање шећера у крви и др.) 
и врши антропометријска мерења; врши дезин-
фекцију и стерилизацију материјала и инструме-
ната; правилно одлаже медицински отпад; врши 
тријажу и збрињавање пацијената, учествује у 
примени ординиране терапије и вакцинације у 
амбуланти; учествује у спровођењу систематских 
прегледа и мера здравствено-васпитног рада.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву подносе: кратку 
биографију, оверену фотокопију дипломе о завр-
шеној средњој медицинској школи, оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, 
уверење о држављанству. Приликом заснивања 
радног односа на одређено време, изабрани кан-
дидат је дужан да достави лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за радно место 
на које се прима. По завршеном конкурсу предата 
документа неће бити враћана кандидатима. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања на сајту Министарства здравља РС. Пријаве 
доставити на горенаведену адресу, са назнаком: 
„За конкурс медицинска сестра – техничар“.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ 
БАЊИЦА

11000 Београд
Михаила Аврамовића 28

Доктор медицине специјалиста
у операционим салама (општи хирург), 

пробни рад шест месеци

УСЛОВИ: завршен медицински факултет; положен 
стручни испит; положен специјалистички испит 
из опште хирургије; познавање најмање једног 
страног језика; пожељно је претходно радно 
искуство у стационарним здравственим установа-
ма на истим или сличним пословима. Кандидати 
су обавезни да уз пријаву са биографијом доставе 
и: оверен препис или фотокопију дипломе о завр-
шеном медицинском факултету, VII степен струч-
не спреме (са просечном оценом студирања); ове-
рен препис или фотокопију дипломе о положеном 
стручном испиту; оверен препис или фотокопију 
уверења о положеном специјалистичком испиту 
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из опште хирургије; оверен препис или фото-
копију дипломе о положеном испиту за науч-
но звање магистра и/или доктора наука (ако га 
кандидат има); доказ о радном искуству у струци 
након положеног испита на пословима пружања 
здравствене заштите, укључујући и волонтерски 
стаж (фотокопија радне књижице или потврда 
послодавца); фотокопију лиценце; фотокопију 
личне карте или очитану личну карту; биографију 
са адресом и контакт телефоном.

Виши радиолошки техничар  
у дијагностици

пробни рад шест месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена виша или висока медицинска 
школа, смер радиолошки техничар; лиценца за 
рад; положен стручни испит. Кандидати су оба-
везни да уз пријаву са биографијом доставе и: 
оверен препис или фотокопију дипломе о завр-
шеној високој или вишој медицинској школи, смер 
радиолошки техничар, VI степен стручне спреме 
(са просечном оценом); оверен препис или фото-
копију дипломе о положеном стручном испиту 
за вишег (струковног) радиолошког техничара; 
фотокопију лиценце; потврду издату од стране 
Националне службе за запошљавање о дужини 
чекања на запослење; доказ о радном искуству 
у струци након положеног испита на послови-
ма пружања здравствене заштите, укључујући и 
волонтерски стаж (фотокопија радне књижице 
или потврда послодавца); фотокопију личне кар-
те или очитану личну карту (уколико лична карта 
поседује чип); биографију са адресом и контакт 
телефоном.

ОСТАЛО: Рок за пријаву кандидата је 8 дана од 
дана расписивања огласа у публикацији „Посло-
ви”. Пријаве са непотпуном документацијом или 
које нису у складу са условима овог огласа, као и 
неблаговремене пријаве, неће бити разматране.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ

ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Оглас објављен 31.03.2021. године, у публикацији 
„Послови“ (број 927, страна 40) поништава се у 
целости за радно место: медицински техничар 
општег смера за потребе Службе за анестезију 
и реанимацију, на одређено време од 18 месеци, 
пробни рад од 3 месеца.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Медицински техничар општег смера
за потребе Службе за анестезију  

и реанимацију, на одређено време  
од 18 месеци

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 посеб-
ни услови утврђени Правилником о организацији 
и систематизацији послова у Универзитетском 
клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву се под-
носе у оригиналу или овереној копији следећа 
документа: диплома о стеченом образовању 
одговарајућег профила; сведочанство за сваки 
завршен разред средње школе; уверење о поло-
женом стручном испиту одговарајућег профила; 
уверење о држављанству РС; извод из матичне 
књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је кандидат променио презиме); кратка био-
графија са адресом, контакт телефоном, имејл-ад-

ресом. Кандидати који имају радно искуство 
(укључујући стручно оспособљавање и усаврша-
вање) 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 стра-
не надлежне службе. Кандидати који уђу у ужи 
избор биће позвани на разговор.

ОСТАЛО: 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 здрав-
ственој 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 дос-
тави 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 Уни-
верзитетски клинички центар Крагујевац. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Коначни резултати конкурса биће објављени на 
сајту Универзитетског клиничког центра Крагује-
вац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду иза-
брани могу захтевати повраћај конкурсне доку-
ментације. Телефон за контакт: 034/505-273. 
Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, 
преко писарнице Универзитетског клиничког цен-
тра Крагујевац или путем поште на горенаведе-
ну адресу. Обавезно назначити за које се радно 
место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у 
радни однос за радно место _____ (навести тачан 
профил за који кандидат подноси пријаву)“.

ДОМ ЗДРАВЉА ТУТИН
36320 Тутин, Богољуба Чукића 12

тел. 020/811-027

Доктор медицине 
општа медицина, рад на терену и хитна 

служба
2 извршиоца

Опис послова: Организује и спроводи мере на очу-
вању и унапређењу здравља појединца и поро-
дице, откривању и сузбијању фактора ризика за 
настанак болести, обавља превентивне прегледе и 
спроводи здравствено-васпитни рад. Врши прегле-
де, дијагностику и одређује начин и врсту лечења 
пацијената. Указује хитну медицинску помоћ. 
Спроводи кућно лечење и палијативно збриња-
вање пацијената. Прописује лекове, медицинска 
средства и одређене врсте медицинско-техничких 
помагала. Упућује пацијенте на лабораторијску, 
рендген и ехо дијагностику и на консултатив-
но-специјалистичке прегледе, као и на болничко 
лечење у стационар Дома здравља или у устано-
ве секундарног и терцијарног нивоа и усклађује 
мишљење и предлоге за наставак лечења. Даје 
оцену о здравственом стању пацијената, утврђује 
дужину привремене спречености за рад и упућује 
пацијенте на оцену радне способности, односно 
инвалидности. Води прописану медицинску доку-
ментацију и евиденцију. Предлаже мере за уна-
пређење стручног рада и побољшања ефикас-
ности у раду. Обавља обавезе и друге послове у 
оквиру своје струке по налогу непосредног руко-
водиоца и њему одговара за свој рад.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, положен 
стручни испит, лиценца. Кандидат је обавезан да 
уз пријаву на овај оглас достави следећа докумен-
та: фотокопију дипломе, фотокопију/очитану лич-

ну карту; уверење о држављанству, кратку био-
графију са обавезним контакт подацима (имејл и/
или број мобилног телефона). Пријаву и потреб-
ну документацију доставити лично или поштом 
на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на 
оглас“. Рок за подношење пријаве је осам дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у обзир. У случају већег броја пријавље-
них кандидата може бити обављен разговор 
са кандидатима из ужег избора ради добијања 
додатних информација које могу бити битне за 
доношење одлуке о пријему. Евентуални позив на 
разговор биће упућен посредством достављених 
контакт података. Одлука о избору биће објавље-
на на огласној табли ДЗ Тутин, од када тече рок 
за правно поступање по истој. Кандидати неће 
бити лично обавештавани, а послата документа 
неће бити враћена. Изабрани кандидат обавезан 
је да у року од 5 дана од дана када је обавештен о 
избору достави оригинална документа или овере-
не копије ради заснивања радног односа.

ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац

Јована Шербановића 12

Портир/чувар
за рад у Служби техничких и сличних 

послова, на одређено време до 
30.06.2021. године

Опис послова: врши пријем странака и даје 
потребна обавештења; надгледа улазак и изла-
зак лица, води евиденцију о уласку и изласку 
лица; контролише и надзире рад алармног систе-
ма, објекта, заштићеног подручја итд.; обавешта-
ва надлежне службе у случају опасности; прима 
пошту и остале писмене отправке; прима теле-
фонске позиве и усмерава везу по позивима. 

УСЛОВИ: основно или средње образовање; поло-
жен одговарајући стручни испит из области рада, 
у складу са законом. Уз пријаву треба доставити 
и: 1. молбу за пријем са биографијом, адресом и 
контакт телефоном; 2. оверену фотокопију дипло-
ме о завршеној одговарајућој школи; 3. оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту; 4. оверену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених; уколико је дошло до промене прези-
мена потребно је доставити оверену фотокопију 
извода из матичне књиге венчаних; 5. очитану 
личну карту. 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 подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“ и на сајту Министарства 
здравља. По завршеном конкурсу предата доку-
мента неће бити враћена кандидатима. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве се неће разматра-
ти. Пријаву са документацијом доставити на горе 
наведену адресу.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СОКОБАЊА“

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

Портир
на одређено време од 6 месеци, због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња стручна спрема (туристички 
техничар, техничар заштите од пожара, матурант 
гимназије), IV степен стручне спреме. Заинте-
ресовани кандидати уз пријаву подносе следећу 
документацију: оверену фотокопију дипломе о 
завршеној школи, фотокопију личне карте, кратку 
биографију. Пријаве се подносе на адресу: Спе-
цијална болница „Сокобања“, 18230 Сокобања, 
Војводе Мишића 48 или непосредно у болници. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати.
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Медицина

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА
МЕДИЦИНСКУ БИОХЕМИЈУ

„БЕОЛАБОРАТОРИЈА БЕОГРАД“
11000 Београд, Мије Ковачевића 10

тел. 011/2752-527, 065/3291-741
e-mail: labbgd@gmail.com

Лабораторијски техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; положен 
возачки испит Б категорије; добро познавање 
венепункције. Заинтересовани кандидати могу се 
јавити на телефоне: 011/2752-527 и 065/3291-741 
или на имејл-адресу: labbgd@gmail.com. Рок за 
пријаву на конкурс је 15 дана.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ

„Др ВУКАН ЧУПИЋ“
11070 Нови Београд
Радоја Дакића 6-8
тел. 011/3108-108

Доктор медицине
у Служби за хуману репродукцију,  

на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста гине-
кологије и акушерства или доктор медицине на 
последњој години специјализације из гинеколо-
гије и акушерства, медицински факултет, на инте-
грисаним академским студијама по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10.09.2005. 
године и завршена специјализација из одређе-
них грана медицине, у складу са Правилником 
о специјализацијама и ужим специјализацијама 
здравствених радника и здравствених сарадни-
ка или на основним студијама у трајању од нај-
мање 5 година, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10.09.2005. године и завршена 
специјализација из одређених грана медицине 
у складу са Правилником о специјализацијама и 
ужим специјализацијама здравствених радника и 
здравствених сарадника, просечна оцена у току 
студија већа од 8, специјалиста гинекологије и 
акушерства, односно да је на последњој години 
специјализације из гинекологије и акушерства, 
лиценца, активно знање енглеског или неког 
другог светског језика. Кандидати уз пријаву и 
кратку пословну биографију подносе фотокопије 
(могу и неоверене): дипломе о стеченом образо-
вању за доктора медицине, уверења о положе-
ном стручном испиту, дипломе о положеном спе-
цијалистичком испиту или потврду да се налазе 
на последњој години специјализације, лиценце 
за рад или решења о упису у Комору, адекватне 
препоруке (уколико постоје). Предност ће имати 
кандидати који имају искуство у раду са децом и у 
извођењу лапароскопских операција. На разговор 
ће бити позвани само они кандидати који уђу у 
ужи избор. Кандидат који буде изабран за пријем 
у радни однос на неодређено време, пре скла-
пања уговора о раду доставља: доказ о општој 
здравственој способности, оверену фотокопију 
дипломе медицинског факултета, оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, 
оверену фотокопију дипломе о положеном спе-
цијалистичком испиту или оверену фотокопију 
потврде да је на последњој години специјализа-
ције, оверену фотокопију лиценце или решења о 
упису у именик у Лекарску комору Србије, фото-
копију одјаве на претходно осигурање – МА обра-
зац, фотокопију личне карте и радну књижицу 
уколико је поседује. Пријаве и доказе о испуње-
ности услова кандидати могу предати лично на 
Архиви Института или послати поштом на наве-
дену адресу, са назнаком: „За конкурс за лекаре“, 
у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„Др МИРОСЛАВ ЗОТОВИЋ”

11000 Београд, Сокобањска 13
тел. 011/2062-504

e-mail: kadrovska.sluzba@rehabilitacija.rs.

Виши физиотерапеут
УСЛОВИ: виша медицинска школа – струковни 
физиотерапеут (VI степен); положен стручни 
испит и радно искуство са полупокретним и непо-
кретним пацијентима.

Виши радни терапеут
у установама секундарне, терцијарне 
здравствене заштите и установама на 

више нивоа здравствене заштите

УСЛОВИ: виша медицинска школа – струковни 
радни терапеут (VI степен); положен стручни 
испит и радно искуство са полупокретним и непо-
кретним пацијентима.

Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима

УСЛОВИ: средња медицинска школа (IVстепен), 
положен стручни испит и искуство у раду са полу-
покретним, непокретним пацијентима је предност.

Техничар инвестиционог и техничког 
одржавања и одржавања уређаја и 

опреме – пословођа
УСЛОВИ: средње образовање/ВКВ, радно иску-
ство на пословима пословође.

Техничар одржавања одеће – крпач
УСЛОВИ: основно образовање, радно искуство на 
пословима крпача је предност.

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе: 
кратку биографију са адресом, контакт телефоном 
и мејл-адресом; неоверене фотокопије диплома о 
завршеној школи и положеном стручном испиту. 
Пријаве са потребном документацијом достављају 
се у затвореним ковертама на адресу: Клиника 
за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић”, Бео-
град, Сокобањска 13 – Правна служба, са наз-
наком „Пријава за оглас” са навођењем радног 
места за које се конкурише. Пријаве са потреб-
ном документацијом достављају се путем поште 
у затвореним ковертама, на адресу клинике или 
на мејл: kadrovska.sluzba@rehabilitacija.rs. С обзи-
ром на актуелне епидемиолошке прописе, није 
дозвољена лична достава пријава у просторија-
ма клинике. Пријаве морају да буду примљене у 
Клиници најкасније осмог дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови“ Националне 
службе за запошљавање као последњег дана рока 
за подношење пријава до 14.00 часова, без обзи-
ра на начин доставе. Пријаве које буду примље-
не у Клиници после истека дана и сата наведеног 
у овом огласу сматраће се наблаговременим и 
неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назна-
ком датума и сата када су примљене у Клиници. 
Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном 
документацијом ће бити одбијене као неисправне.

ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17

Доктор медицине специјалиста 
физикалне медицине и 

рехабилитације
на болничком одељењу и у 

специјалистичкој амбулани, са местом 
рада у организационом делу „Селтерс“ у 

Младеновцу

УСЛОВИ: завршен медицински факултет (VII 
степен стручне спреме); обављен приправнички 

стаж и положен стручни испит; положен специја-
листички испит из физикалне медицине и реха-
билитације; лиценца; минимум 1 година рад-
ног искуства са полупокретним и непокретним 
пацијентима. Кандидати су обавезни да доставе: 
кратку биографију са адресом, контакт телефо-
ном и мејл-адресом; доказ о радном искуству; 
неоверене копије дипломе, уверења о положеном 
стручном испиту, положеном специјалистичком 
испиту, лиценце.

Доктор медицине
са местом рада у организационом делу 

„Селтерс“ у Младеновцу

УСЛОВИ: завршен медицински факултет (VII 
степен стручне спреме); обављен приправнички 
стаж и положен стручни испит; минимум 1 година 
радног искуства са полупокретним и непокретним 
пацијентима; лиценца. Кандидати су обавезни 
да доставе: кратку биографију са адресом, кон-
такт телефоном и мејл-адресом; доказ о радном 
искуству; неоверене копије дипломе, уверења о 
положеном стручном испиту, лиценце.

Администратор информационих 
система и технологија

са местом рада у организационом делу 
„Сокобањска“ Београд

УСЛОВИ: високо образовање: на основним сту-
дијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на студијама у трајању до 
три године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; мини-
мум 1 година радног искуства на истим послови-
ма. Кандидати су обавезни да доставе: кратку 
биографију са адресом, контакт телефоном и 
мејл-адресом; доказ о радном искуству; неовере-
не копије дипломе.

Физиотерапеутски техничар
са местом рада у организационом делу 

„Селтерс“ у Младеновцу

УСЛОВИ: средња медицинска школа – смер физи-
отерапеутски техничар (IV степен стручне спре-
ме); обављен приправнички стаж и положен 
стручни испит; лиценца; минимум 1 година рад-
ног искуства са полупокретним и непокретним 
пацијентима. Кандидати су обавезни да доставе: 
кратку биографију са адресом, контакт телефо-
ном и мејл адресом; доказ о радном искуству; 
неоверене копије дипломе, уверења о положеном 
стручном испиту, лиценце.

Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима, са 
местом рада у организационом делу 

„Селтерс“ у Младеновцу
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа – смер меди-
цински техничар (IV степен стручне спреме); 
обављен приправнички стаж и положен стручни 
испит; лиценца; минимум 1 година радног иску-
ства са полупокретним и непокретним пацијен-
тима. Кандидати су обавезни да доставе: крат-
ку биографију са адресом, контакт телефоном и 
мејл-адресом; доказ о радном искуству; неовере-
не копије дипломе, уверења о положеном струч-
ном испиту, лиценце.

Помоћни кувар
са местом рада у организационом делу 

„Селтерс“ у Младеновцу

УСЛОВИ: завршена средња школа (III степен 
стручне спреме); минимум 1 година радног иску-
ства на истим пословима. Кандидати су обавезни 
да доставе: кратку биографију са адресом, кон-
такт телефоном и мејл-адресом; доказ о радном 
искуству; неоверене копије дипломе.

www.nsz.gov.rs
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Спремач/спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге (1 извршилац са 
местом рада у организационом делу 

„Селтерс“ у Младеновцу, 1 извршилац 
са местом рада у организационом делу 

„Сокобањска“ Београд) 
2 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање; минимум 1 годи-
на радног искуства на истим пословима. Канди-
дати су обавезни да доставе: кратку биографију 
са адресом, контакт телефоном и мејл-адре-
сом; доказ о радном искуству; неоверене копије 
дипломе.

Сервирка
са местом рада у организационом делу 

„Селтерс“ у Младеновцу

УСЛОВИ: средње образовање (изузетно: основно 
образовање и радно искуство на тим пословима 
стечено до дана ступања на снагу Уредбе); мини-
мум 1 година радног искуства на истим посло-
вима. Кандидати су обавезни да доставе: крат-
ку биографију са адресом, контакт телефоном и 
мејл-адресом; доказ о радном искуству; неовере-
не копије дипломе.

ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом 
достављају се у затвореним ковертама на горе 
наведену адресу Института (Правна служба), са 
назнаком „Пријава за конкурс“, са навођењем 
радног места за које се конкурише. Пријаве 
морају да буду примљене у Институту за рехаби-
литацију најкасније осмог дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови“ Национал-
не службе за запошљавање, и то најкасније до 
29.04.2021. године, као последњег дана рока за 
подношење пријава до 14 часова, без обзира 
на начин доставе. Пријаве које буду примље-
не у Институту за рехабилитацију после истека 
дана и сата наведеног у овом огласу одбациће се 
као неблаговремене и неотворене ће се вратити 
пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су 
примљене у Институту за рехабилитацију. Прија-
ве са непотпуним подацима и непотпуном доку-
ментацијом ће бити одбијене. Оглас остаје отво-
рен 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Доктор медицине
за потребе Одсека за образовну 

делатност и едукацију запослених, на 
одређено време по основу замене до 

повратка радника са боловања

УСЛОВИ: најмање 6 месеци радног искуства у 
звању доктора медицине; положен стручни испит; 
познавање рада на рачунару; познавање најмање 
једног светског језика; лиценца. Приликом прија-
ве на конкурс кандидати су дужни да доставе 
следећа документа: кратку биографију; фотоко-
пију личне карте; фотокопију дипломе о заврше-
ном медицинском факултету; фотокопију дипло-
ме о положеном стручном испиту; фотокопију 
лиценце; фотокопију радне књижице или другог 
доказа о радном искуству кандидата (уговори о 
раду, волонтерски уговори, потврда послодавца 
и сл.); фотокопије уговора о раду, тј. потврде о 
волотирању, потврде о обављеном раду од стра-
не начелника служби здравствених установа на 
меморандуму, времену проведеном на раду и оце-
нама рада кандидата, уколико их кандидат посе-
дује. Приликом заснивања радног односа, канди-
дати су дужни да доставе лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове на 
које се примају.

ОСТАЛО: Пријаве се шаљу у затвореној коверти 
на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тир-

шова 10, 11000 Београд, са назнаком „Пријава на 
конкурс за пријем доктора медицине на одређе-
но време по основу замене за потребе Одсека за 
образовну делатност и едукацују запослених”.

Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима, 

Одељење за неурохирургију

Медицинска сестра – техничар
у операционој Сали, Служба 

операционог блока са стерилизацијом
2 извршиоца

Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима, 
Одељење гастроентерохепатологије

Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима, 
Одељење абдоминалне хирургије

Медицинска сестра – техничар
у интензивној нези нивоа 3, Одсек 

кардиохируршког интензивног лечења

Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима, 

Одељење кардиологије

УСЛОВИ: пробни рад у трајању од 6 месеци. IV сте-
пен стручне спреме – педијатријског или општег 
смера; положен стручни испит; лиценца; најмање 
6 месеци радног искуства на пословима медицин-
ске сестре – техничара након положеног стручног 
испита. Приликом пријаве на конкурс кандидати 
су дужни да доставе следећа документа: кратку 
биографију, фотокопију личне карте, фотокопију 
лиценце, фотокопију дипломе о завршеној школи, 
фотокопију дипломе о положеном стручном испи-
ту, фотокопију радне књижице или другог доказа о 
радном искуству кандидата (уговори о раду, волон-
терски уговори, потврда послодавца и сл.).

ОСТАЛО: Пријаве се шаљу у затвореној коверти 
на горе наведену адресу са назнаком „Пријава на 
конкурс за пријем медицинске сестре – техничара 
на неодређено време”.

Лабораторијски техничар
у дијагностици, за потребе  
Хематолошке лабораторије

УСЛОВИ: пробни рад у трајању од 6 месеци; IV 
степен стручне спреме; положен стручни испит; 
најмање 6 месеци радног искуства техничара у 
наведеном звању; лиценца. Приликом пријаве на 
конкурс кандидати су дужни да доставе следећа 
документа: кратку биографију; фотокопију лич-
не карте; фотокопију дипломе о завршеној шко-
ли; фотокопију дипломе о положеном стручном 
испиту; фотокопију лиценце; фотокопију радне 
књижице или другог доказа о радном искуству 
кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, 
потврда послодавца и сл.).

ОСТАЛО: Пријаве се шаљу у затвореној коверти 
на горе наведену адресу, са назнаком „Пријава 
на конкурс за пријем лабораторијског техничара 
у дијагностици на неодређено време за потребе 
хематолошке лабораторије”.

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

Одсек за пријемно-фактурне послове

УСЛОВИ: пробни рад у трајању од 6 месеци; 
средње образовање; знање рада на рачунару. 
Приликом пријаве на конкурс кандидати су дуж-
ни да доставе следећа документа: кратку био-
графију; фотокопију личне карте; фотокопију 
дипломе о завршеној школи; фотокопију радне 
књижице или другог доказа о радном искуству 
кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, 
потврда послодавца и сл.).

ОСТАЛО: Пријаве се шаљу у затвореној коверти 
на горе наведену адресу са назнаком „Пријава на 
конкурс за пријем референта за финансијско-ра-
чуноводствене послове у одсеку за пријемно-фак-
турне послове“.

ОСТАЛО: Кандидати који испуњавају услове из 
огласа могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних података који могу бити важни 
за одлуку о пријему претходно искуство у раду, 
додатно образовање или способљеност, дужина 
трајања школовања и сл.). Приликом заснивања 
радног односа, кандидати су дужни да доставе 
лекарско уверење као доказ о здравственој спо-
собности за послове за које се примају. Рок за 
пријаву на оглас је осам дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин 

Мајора Марка 10
тел. 035/573-186

Медицинска сестра  
– техничар

у амбуланти, за рад у Служби за 
здравствену заштиту жена, на одређено 

време због повећаног обима посла, 
најдуже до 24 месеца

Опис посла: у тиму са докторима медицине и 
другима или самостално, спроводи превентивне 
и куративне мере, по налогу доктора медицине 
или доктора медицине специјалисте у установи 
и на терену, у оквиру теренског рада; припрема 
болесника за дијагностичко-терапијске процедуре 
и припрема ординацију, опрему и уређаје за рад; 
врши дезинфекцију и стерилизацију материјала 
и инструмената; правилно одлаже медицински 
отпад; води целокупну прописану медицинску 
документацију, врши електронско фактурисање, 
наплаћује партиципацију, предаје новац на бла-
гајну. Ради у тиму са изабраним докторм меди-
цине или доктором медицине специјалистом, 
спроводи здравствено-васпитни рад, сређује 
и припрема амбуланту за рад, обавља прање, 
дезинфекцију и стерилизацију инструмената. 
Припрема инструменте за интервенцију и помоћ 
лекару, збрињава пацијента после интервенције, 
пакује и шаље узети материјал за анализу, даје 
прописану терапију, ради са трудницама (мерење 
притиска и телесне тежине), узима вагинални и 
цервикални брис, ради са доктором медицине 
или доктором медицине специјалистом у ултраз-
вучном кабинету, обавља послове везане за цито-
логију, учествује у раду комисије за спровођење 
јавних набавки, именоване решењем директора у 
складу са Законом о јавним набавкама. Обавља 
послове на које је овлашћен решењем или одлу-
ком директора, а који су из делокруга рада служ-
бе у оквиру свог степена стручне спреме однос-
но образовања, радне способности и занимања. 
Одговоран је за свој рад главном медицинском 
техничару Службе и начелнику Службе.

УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит, 
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у 
звању медицинске сестре – техничара.

ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву на оглас, 
кратку биографију, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, диплому о 
завршеној медицинској школи, уверење о поло-
женом стручном испиту, лиценцу за самостал-
ни рад у струци или решење о упису у комору, 
доказ о радном искуству (потврде, уверења и 
сл.). Докази о испуњености услова за засни-
вање радног односа за напред наведено радно 
место подносе се у неовереним копијама. Прија-
ве са кратком биографијом, адресом и контакт 
телефоном, као и документа којима се доказује 
испуњеност услова конкурса, донети лично у 
писарницу Дома здравља Параћин или послати 
на адресу: Дом здраља Параћин, Мајора Марка 
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10, 35250 Параћин, са назнаком „Пријава на кон-
курс за радно место медицинска сестра – техни-
чар у амбуланти за рад у служби за здравстве-
ну заштиту жена“. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту 
Министарства здравља Републике Србије и пуб-
ликацији „Послови“. Кандидати који испуњавају 
услове огласа могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему. Неблаговремене, 
недозвољене, непотписане пријаве, као и прија-
ве са непотпуном и неодговарајућом докумен-
тацијом, неће бити разматране. По завршетку 
конкурса предата документа се неће враћати 
кандидатима. За све информације можете се 
обратити на телефон: 035/573-186.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА

23330 Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 85

Оглас објављен 31.03.2021. године у публикацији 
„Послови“ поништава се за радно место: спремач/
спремачица просторија у којима се пружају здрав-
ствене услуге.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРАЧАНИЦА
Грачаница

Медицинска сестра  
– техничар

у амбуланти, смер педијатријска сестра, 
за рад у Служби за здравствену  

заштиту деце

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Зако-
ном о раду, кандидат треба да испуњава и 
следеће услове: средња медицинска школа, 
смер педијатријска сестра, IV степен; положен 
стручни испит; лиценца или решење о упису у 
надлежну комору. Уз пријаву са кратком био-
графијом, адресом и контакт телефоном, кан-
дидати подносе: оверену фотокопију дипломе 
о завршеној средњој медицинској школи – смер 
педијатријска сестра; оверену фотокопију уве-
рења (потврде) о положеном стручном испиту; 
оверену фотокопију лиценце издате од надлежне 
коморе или фотокопију решења о упису у именик 
коморе; извод из матичне књиге рођених; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат про-
менио презиме); личну карту (очитану); лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности 
за послове за који се заснива радни однос. Опис 
послова за наведено радно место утврђен је 
Правилником о организацији и систематизацији 
радних места Дома здравља Грачаница. Канди-
дати који испуњавају услове огласа могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних 
информација које могу бити важне за доношење 
одлуке о избору кандидата, о чему одлуку доно-
си в. д. директора. Одлука о избору кандидата 
који ће бити примљен у радни однос биће доне-
та у року од највише 30 дана од дана завршетка 
огласа. Пре заснивања радног односа кандидат 
који буде изабран је дужан да достави: уверење 
да се против њега не води истрага или кривични 
поступак (уверење издаје суд), не старије од 6 
месеци; уверење о (не)кажњавању (издаје поли-
цијска управа), не старије од 6 месеци. Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврху избора у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге свр-
хе. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Пријаве са могу послати 
поштом на адресу: Дом здравља Грачаница, 
Грачаница (Пријава на оглас), Томислава Секу-
лића бб, 38205 Грачаница, АП КиМ, или доста-
вити лично у Дому здравља Грачаница, Служби 
за правне послове. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве достављене 
електронском поштом биће одбачене и неће се 
узети у разматрање.

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 од 18 месеци, пробни рад 3 

месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа. Општи услови за засни-
вање 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 здравстве-
ној установи на терцијарном нивоу здравствене 
заштите у трајању од 3 месеца. Уз пријаву се 
подносе у оригиналу или овереној копији сле-
дећа документа: диплома завршене основне 
школе; уверење о држављанству РС; извод из 
матичне књиге рођених; извод из матичне књи-
ге венчаних (ако је кандидат променио презиме); 
кратка биографија са адресом, контакт телефо-
ном, имејл-адресом; као доказ о радном искуству 
(укључујући стручно оспособљавање и усаврша-
вање) кандидати треба да доставе доказ/потврду 
о радном стажу од стране Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање (ПИО), однос-
но 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 канди-
дата 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 поли-
цијске 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 коефицијенти-
ма за обрачун и исплату плата запослених у јав-
ним 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 руку-
је и податке обрађује Универзитетски клинички 
центар Крагујевац. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања огласа у публика-
цији „Послови“ Националне службе за запошља-
вање. 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 кон-
курсне документације. Контакт телефон: 034/505-
273. Пријаве се подносе лично затвореној ковер-
ти преко писарнице Универзитетског клиничког 
центра Крагујевац или путем поште на адресу: 
Универзитетски клинички центар Крагујевац, Змај 
Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначи-
ти 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)“.

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 од 6 месеци, пробни рад 3 месеца

7 извршилаца

УСЛОВИ: основна школа. Општи услови за засни-
вање 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. Уз пријаву се подносе у оригиналу 
или овереној копији следећа документа: диплома 
завршене основне школе; уверење о држављан-
ству РС; извод из матичне књиге рођених; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат про-
менио презиме); кратка биографија са адресом, 
контакт телефоном, имејл-адресом; као доказ 
о радном искуству (укључујући стручно оспо-
собљавање 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 волон-
терском стажу у струци од стране надлежне служ-
бе. 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 здравстве-
ној установи (уверење надлежне полицијске упра-
ве 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 коефи-
цијентима за обрачун и исплату плата запослених 
у јавним службама. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврхе избора за пријем у радни однос. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. Подацима 
рукује и податке обрађује Универзитетски клинич-
ки центар Крагујевац. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања огласа у публика-
цији „Послови“ Националне службе за запошља-
вање. 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 конкур-
сне документације. Контакт телефон 034/505-273. 
Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти 
преко писарнице Универзитетског клиничког цен-
тра Крагујевац или путем поште на адресу: Уни-
верзитетски клинички центар Крагујевац, Змај 
Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначи-
ти 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

Посао се не чека, посао се тражи
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Медицина

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Струковни виши медицински 
техничар општег смера

(више или високо образовање) за 
потребе Клинике за кардиологију, на 

одређено време до повратка запосленог 
са дужег одсуства, пробни рад 3 месеца

Медицински техничар општег смера
за потребе Центра за ургентну 

медицину, на одређено време до 
повратка запосленог са дужег одсуства, 

пробни рад 3 месеца

Медицински техничар општег смера
за потребе Клинике за интерну 

медицину, на одређено време до 
повратка запосленог са дужег одсуства, 

пробни рад 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, 95/2018) и 
посебни услови утврђени Правилником о органи-
зацији и систематизацији послова у Универзитет-
ском клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву се 
подносе у оригиналу или овереној копији следећа 
документа: диплома о стеченом образовању одго-
варајућег профила; сведочанства за сваки разред 
средње школе за медицинске техничаре – сестре 
са средњом школском спремом за радно место; 
уверење о положеном стручном испиту одгова-
рајућег профила; уверење о држављанству РС; 
извод из матичне књиге рођених; извод из мати-
чне књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме); кратка биографија са адресом, контакт 
телефоном, имејл-адресом; кандидати који имају 
радно искуство (укључујући стручно оспособља-
вање и усавршавање) треба да доставе доказ/
потврду о радном стажу од стране Републич-
ког фонда за пензијско и инвалидско осигурање 
(ПИО), односно доказ/потврду о волонтерском 
стажу у струци од стране надлежне службе. Кан-
дидати су у обавези да на пријави наведу за која 
радна места конкуришу са називом организацио-
не јединице (било да конкуришу на једно радно 
место или на више радних места). Кандидати који 
уђу у ужи избор биће позвани на разговор. При-
ликом заснивања радног односа, изабрани кан-
дидат је дужан да достави: лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за посло-
ве 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 кривич-
на дела која га чине неподобним за рад у здрав-
ственој 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 дос-
тави 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 Уни-
верзитетски клинички центар Крагујевац. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови“ Национал-
не службе за запошљавање. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Коначни 
резултати конкурса биће објављени на сајту Уни-
верзитетског 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 под-
носе лично, у затвореној коверти, преко писарни-

це Универзитетског клиничког центра Крагујевац 
или путем поште на адресу: Универзитетски кли-
нички 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)“.

ДОМ ЗДРАВЉА ЛАПОВО
34220 Лапово, Иве Андрића 9

тел. 034/853-349

Доктор медицине изабрани лекар
на одређено време ради замене 

привремено одсутне запослене за време 
породиљског одсуства и одсуства ради 
неге детета, до њеног повратка на рад

УСЛОВИ: високо образовање на основним студија-
ма медицине у трајању од најмање пет година, 
по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; на интегриса-
ним академским студијама медицине, по пропи-
су који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године; стручни испит; лиценца; 
најмање шест месеци радног искуства у звању 
доктора медицине. Опис послова утврђен Правил-
ником о унутрашњој организацији и систематиза-
цији радних места. Потребна документа: пријава 
на оглас са кратком биографијом, бројем телефо-
на, адресом и имејл-адресом; оверена фотокопија 
дипломе о високом образовању; оверена фотоко-
пија уверења о положеном стручном испиту; ори-
гинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге венчаних (ако је кан-
дидат променио презиме); оверена фотокопија 
лиценце за рад издатог од надлежне коморе или 
решења о упису у надлежну комору или потврда 
надлежне коморе; фотокопија личне карте или 
очитана чипована лична карта. Оригинали или 
оверене фотокопије не смеју бити старији од 6 
месеци. Пријавом на оглас кандидати дају своју 
сагласност за обраду података о личности у свр-
хе избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и 
податке обрађује Дом здравља Лапово. Изабрани 
кандидат је обавезан да приликом заснивања рад-
ног односа достави уверење о здравственој спо-
собности. Пријаве у затвореној коверти слати или 
доставити лично на адресу: Дом здравља Лапово, 
34220 Лапово, Иве Андрића 9, са обавезном наз-
наком: „Пријава на конкурс за заснивања радног 
односа на одређено време за радно место: доктор 
медицине изабрани лекар“. На полеђини коверте 
обавезно написати име и презиме кандидата. Све 
додатне информације се могу добити на телефон: 
034/853-349. Пријаве на оглас могу се поднети у 
року од 8 дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији „Послови“. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање. Јавни 
оглас за заснивање радног односа биће истакнут 
и на огласној табли Дома здравља Лапово, интер-
нет страницама Министарства здравља Републи-
ке Србије и Дома здравља Лапово. Избор канди-
дата ће извршити директор ДЗ Лапово. Одлука о 
избору кандидата ће бити објављена на интер-
нет страници ДЗ Лапово: www.dzlapovo.rs, у делу 
„Конкурси“, од када тече рок за правно поступање 
по истој. Кандидати неће бити лично обавешта-
вани, а послата документа неће бити враћана. 
Кандидати који не буду изабрани могу захтевати 
повраћај конкурсне документације.

Доктор медицине – изабрани лекар
за школску децу, на одређено време 

ради замене привремено одсутне 
запослене за време боловања, 

породиљског одсуства и одсуства ради 
неге детета, до њеног повратка на рад

УСЛОВИ: високо образовање на основним студија-
ма медицине у трајању од најмање пет година, 
по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; на интегриса-

ним академским студијама медицине, по пропи-
су који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године; стручни испит; лиценца; 
најмање шест месеци радног искуства у звању 
доктора медицине. Опис послова утврђен Правил-
ником о унутрашњој организацији и систематиза-
цији радних места. Потребна документа: пријава 
на оглас са кратком биографијом, бројем телефо-
на, адресом и мејл-адресом; оверена фотокопија 
дипломе о високом образовању; оверена фотоко-
пија уверења о положеном стручном испиту; ори-
гинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге венчаних (ако је кан-
дидат променио презиме); оверена фотокопија 
лиценце за рад издата од надлежне коморе или 
решења о упису у надлежну комору или потврда 
надлежне коморе; фотокопија личне карте или 
очитана чипована лична карта; оригинали или 
оверене фотокопије не смеју бити старији од 6 
месеци. Пријавом на оглас кандидати дају своју 
сагласност за обраду података о личности у свр-
хе избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и 
податке обрађује Дом здравља Лапово. Изабрани 
кандидат је обавезан да приликом заснивања рад-
ног односа достави уверење о здравственој спо-
собности. Пријаве у затвореној коверти слати или 
доставити лично на адресу: Дом здравља Лапово, 
34220 Лапово, Иве Андрића 9, са обавезном наз-
наком: „Пријава на конкурс за заснивања радног 
односа на одређено време за радно место док-
тор медицине изабрани лекар за школску децу“. 
На полеђини коверте обавезно написати име и 
презиме кандидата. Све додатне информације 
се могу добити на телефон: 034/853-349. Прија-
ве на оглас могу се поднети у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Јавни оглас за заснивање 
радног односа биће истакнут и на огласној таб-
ли Дома здравља Лапово, интернет страницама 
Министарства здравља Републике Србије и Дома 
здравља Лапово. Избор кандидата ће извршити 
директор ДЗ Лапово. Одлука о избору кандида-
та ће бити објављена на интернет страници ДЗ 
Лапово: www.dzlapovo.rs, у делу „Конкурси“, од 
када тече рок за правно поступање по истој. Кан-
дидати неће бити лично обавештавани, а послата 
документа неће бити враћана. Кандидати који не 
буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне 
документације.

ЗАВОД ЗА ХИТНУ
МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ КРАГУЈЕВАЦ

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

Медицинска сестра – техничар
на одређено време због повећаног 

обима посла, за рад на терену у Служби 
хитне медицинске помоћи

2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени су Законом о раду („Сл. гласник 
РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – 
одлука УС и 113/17), а посебни услови утврђени 
су Правилником о унутрашњој организацији и сис-
тематизацији послова у Заводу. Посебни услови: 
IV/VI степен стручне спреме, средња медицинска 
школа и положен стручни испит. Опис послова: 
послови медицинске сестре – техничара на тере-
ну у Служби хитне медицинске помоћи у складу са 
Правилником о унутрашњој организацији и систе-
матизацији послова у Заводу за хитну медицинску 
помоћ Крагујевац. Заинтересовани кандидати под-
носе следећа документа у оригиналу или овереној 
копији: диплому средње медицинске школе (IV/
VI степен); уверење о положеном стручном испи-
ту; лиценцу или решење о упису у именик Коморе 
сестара и техничара Србије; уверење о држављан-
ству РС; извод из матичне књиге рођених; извод из 
матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене 
презимена кандидата); фотокопију радне књижи-
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це или други доказ о радном искуству; доказ да 
се против кандидата не води кривични поступак, 
да оптужница није ступила на правну снагу и да 
није покренута истрага (уверење надлежног суда), 
не старије од 6 месеци; уверење да кандидат није 
осуђиван за кривична дела која га чине непо-
добним за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске ста-
нице), не старије од 6 месеци; докази о додатном 
стручном образовању или оспособљености (уко-
лико их кандидат поседује); кратку биографију, 
са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. 
Приликом заснивања радног односа канадидат је 
дужан да достави лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за заснивање радног 
односа на радним местима са повећаним ризиком 
према Акту о процени ризика. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду подата-
ка о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге свр-
хе. Подацима рукује и податке обрађује Завод за 
хитну медицинску помоћ Крагујевац. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови“ Националне служ-
бе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на 
интернет презентацији Министарства здравља РС и 
интернет презентацији Завода. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Кандидати 
који се јаве на оглас могу бити позвани на раз-
говор ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему. По завршетку кон-
курса предата документа се неће враћати канди-
датима. Контакт телефон: 034/6312-306. Пријаве 
се подносе лично или путем поште у затвореној 
коверти (препоручено) на адресу: Завод за хитну 
медицинску помоћ Крагујевац, Улица слободe бб, 
34000 Крагујевац, са назнаком „Пријава на оглас 
за пријем у радни однос – радно место медицинска 
сестра – техничар“.

ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ
ПОМОЋ КРАГУЈЕВАЦ

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

Лекар опште медицине
на одређено време због повећаног 
обима посла, за рад у екипи хитне 

медицинске помоћи
3 извршиоца

УСЛОВИ: Oпшти услови за заснивање радног одно-
са утврђени су Законом о раду („Сл. гласник РС”, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлу-
ка УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), 
а посебни услови Правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова у Заво-
ду. Посебни услови: VII/1 степен стручне спреме, 
медицински факултет и положен стручни испит. 
Опис послова: послови доктора медицине у хитној 
медицинској помоћи у складу са Правилником о 
унутрашњој организацији и систематизацији посло-
ва у Заводу за хитну медицинску помоћ Крагујевац. 
Заинтересовани кандидати подносе следећа доку-
мента у оригиналу или овереној копији: диплому 
медицинског факултета; уверење о положеном 
стручном испиту; лиценцу или решење о упису у 
Лекарску комору Србије; уверење о држављанству 
РС; извод из матичне књиге рођених; извод из 
матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене 
презимена кандидата); фотокопију радне књижи-
це или други доказ о радном искуству; доказ да 
се против кандидата не води кривични поступак, 
да оптужница није ступила на правну снагу и да 
није покренута истрага (уверење надлежног суда), 
не старије од 6 месеци; уверење да кандидат није 
осуђиван за кривична дела која га чине непо-
добним за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске ста-
нице), не старије од 6 месеци; докази о додатном 
стручном образовању или оспособљености (уко-
лико их кандидат поседује); кратку биографију, 
са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. 
Приликом заснивања радног односа канадидат је 
дужан да достави лекарско уверење као доказ о 

здравственој способности за заснивање радног 
односа на радним местима са повећаним ризиком 
према Акту о процени ризика. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду подата-
ка о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге свр-
хе. Подацима рукује и податке обрађује Завод за 
хитну медицинску помоћ Крагујевац. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови“ Националне служ-
бе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на 
интернет презентацији Министарства здравља РС и 
интернет презентацији Завода. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Кандидати 
који се јаве на оглас могу бити позвани на раз-
говор ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему. По завршетку кон-
курса предата документа се неће враћати канди-
датима. Контакт телефон: 034/6312-306. Пријаве 
се подносе лично или путем поште у затвореној 
коверти (препоручено) на адресу: Завод за хитну 
медицинску помоћ Крагујевац, Улица Слободе бб, 
34000 Крагујевац, са назнаком: „Пријава на оглас 
за пријем у радни однос – радно место: лекар 
опште медицине у екипи ХМП“.

ДОМ ЗДРАВЉА
„ЈОВАН РИСТИЋ“

Бабушница

Доктор медицине
на одређено време до 31.07.2021. 

године, за рад у Служби за здравствену 
заштиту одраслих становника и 

запослених са хитном медицинском 
помоћи, кућним лечењем и 

стоматолошком здравственом заштитом
2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови у складу са Законом 
о раду. Посебни услови: завршен медицински 
факултет; положен стручни испит; лиценца или 
решење о упису у именик Лекарске коморе; 6 
месеци рада у звању доктора медицине.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидат треба да 
приложи: кратку биографију; фотокопију или очи-
тану биометријску личну карту; извод из матич-
не књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме); диплому о стеченој стручној спреми; 
уверење о положеном стручном испиту; лицен-
цу; доказ о радном искуству (фотокопија радне 
књижице, уговора о раду, или потврде о раду 
или другом виду ангажовања); писану сагласност 
(својеручно) за обраду података о личности у свр-
хе избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и 
податке обрађује ДЗ „Др Јован Ристић“ у Бабуш-
ници. Документацију доставити у овереним фото-
копијама. Достављена документација се не враћа. 
Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Оглас 
ће бити објављен и на интернет презентацији 
послодавца, и веб-сајту Министарства здравља 
Републике Србије. Пријаве се могу доставити 
лично или слати на адресу: Дом здравља „Др 
Јован Ристић“ Бабушница, Ивице Миладиновића 
2, 18330 Бабушница, са назнаком „Пријава на 
оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима, на 
одређено време због повећаног обима 

посла

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом, кандидати 
треба да испуњавају и следеће посебне услове: 

средње образовање у трајању од четири године 
(медицинска школа), медицинска сестра – техни-
чар, стручни испит; лиценца и решење о упису у 
комору; најмање шест месеци радног искуства у 
наведеном звању. Опис послова: предвиђен сис-
тематизацијом послова установе, за послове са 
завршеном средњом медицинском школом, меди-
цинска сестра/техничар.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биогра-
фију, оверену копију дипломе о завршеној одго-
варајућој школи са просечном оценом током 
школовања, оверену копију уверења о положе-
ном стручном испиту, оверену копију лиценце 
и решења о упису у комору, фотокопију рад-
не књижице уколико кандидат има радни стаж 
или потврду послодавца (други доказ о радном 
искуству), оригинал или оверену копију извода 
из матичне књиге рођених, оригинал или ове-
рену копију извода из матичне књиге венчаних 
уколико је кандидат променио презиме, оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству, 
копију/очитану личну карту. Напомена: лекар-
ско уверење којим се доказује здравствена спо-
собност без ограничења за рад на радном месту 
за које је расписан оглас, дужан је да достави 
кандидат који буде изабран пре пријема у радни 
однос. Комисија ће разматрати све доспеле, бла-
говремене и потпуне пријаве и са кандидатима 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
обавиће се разговор, ради прибављања додат-
них релевантних података за доношење одлуке о 
изборукандидат. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности 
у сврхе избора за пријем у радни однос. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. Подацима 
рукује и податке обрађује Одељење за кадровске 
и административне послове Опште болнице Пет-
ровац на Млави. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Пријаве слати 
у затвореним ковертама на адресу: Општа болни-
ца Петровац на Млави, Моравска 2, 12300 Пет-
ровац на Млави или доставити лично у Правну 
службу ОБ Петровац на Млави. Неблаговремене 
пријаве и непотпуна документација неће бити 
узета у разматрање при избору кандидата.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СОКОБАЊА“
18230 Сокобања
тел. 018/830-124

Магистар фармације
УСЛОВИ: висока стручна спрема, фармацеутски 
факултет (дипломирани фармацеут, магистар 
фармације), VII степен стручне спреме; положен 
стручни испит за своје звање; лиценца надлежне 
коморе. Заинтересовани кандидати уз пријаву под-
носе следећу документацију: оверену фотокопију 
дипломе, оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце 
надлежне коморе или решења о упису у надлежну 
комору, фотокопију личне карте, кратку биогра-
фију. Пријаве се подносе на адресу: Специјална 
болница „Сокобања“, 18230 Сокобања, Војводе 
Мишића 48 или непосредно у болници. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
СРБИЈЕ

„Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ”
11000 Београд, Др Суботића 5

Виши санитарни техничар, 
санитарно-еколошки инжењер
у Одсеку за логистику Одељења за 

животну средину и здравље Центра за 
хигијену и хуману екологију

Опис послова и радних задатака: Обавља посло-
ве узорковања супстанци, материјала, предме-
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та, производа, хране и воде, оброка, медијума 
животне средине. У раду користи опрему за коју 
је овлашћен и за чије је одржавање одгово-
ран. Учествује у одређивању места узорковања, 
обавља одговарајућа мерења на терену, конзер-
висање и други одговарајући третман узорака 
на терену. Води записе о узорцима, обављеним 
мерењима, условима околине, стара се о чувању 
и транспорту узорака. Израђује и издаје извештаје 
о узорковању. Учествује у интерној контроли ква-
литета узорковања као и ПT/МЛИ активностима, 
изради валидација/верификација/вредновања 
мерне несигурности метода за које је овлашћен. 
Прати стручна достигнућа из своје делатности. 
Спроводи мере дезинфекције, дезинсекције и 
дератизације. Учествује у вођењу евиденција 
Одсека. Обавља друге послове и задатке из дело-
круга рада Одсека по налогу шефа Одсека.

УСЛОВИ: високо образовање: на струковим сту-
дијама првог степена (основне струковне студије) 
по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање две године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; стручни испит, лиценца, 
најмање 6 месеци радног искуства у наведеном 
звању, знање енглеског језика, познавање рада 
на рачунару, возачка дозвола Б категорије (акти-
ван возач), организационе способности.

ОСТАЛО: 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, санитар-
но-еколошки инжењер (Одсек за логистику). Само 
ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавеште-
ни о резултатима. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“, на интернет страници Министарства здравља 
Републике Србије и на огласној табли и интернет 
страници ИЈЗС „Др Милан Јовановић Батут“.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др СИМО МИЛОШЕВИЋ“

11030 Београд, Пожешка 82

Доктор медицине специјалиста 
у специјалистичкој делатности – 

специјалиста офтамологије
УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним ака-
демским студијама, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године 
и завршена специјализација из одређених грана 
медицине, у складу са Правилником о специјали-
зацијама и ужим специјализацијама здравствених 
радника и здравствених сарадника; на основним 
академским студијама у трајању од најмање пет 
година, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године и заврше-
на специјализација из одређених грана медицине, 
у складу са Правилником о специјализацијама и 
ужим специјализацијама здравствених радника и 
здравствених сарадника; стручни испит; лиценца; 
специјалистички испит; најмање три године и шест 
месеци радног искуства у звању доктор медицине. 
Заинтересовани кандидат подноси следећу доку-
ментацију: пријаву на оглас са кратком биогра-
фијом; фотокопију дипломе о завршеном факулте-
ту; фотокопију дипломе или уверења о завршеној 
специјализацији; фотокопију потврде о положе-
ном стручном испиту; фотокопију дозволе за рад 
– лиценце издате од надлежне коморе; извод из 
матичне књиге рођених/венчаних; уверење о 
држављанству; фотокопију личне карте.

Доктор медицине специјалиста у 
радиолошкој дијагностици

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним ака-
демским студијама, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године 
и завршена специјализација из одређених грана 
медицине, у складу са Правилником о специјали-

зацијама и ужим специјализацијама здравствених 
радника и здравствених сарадника; на основним 
академским студијама у трајању од најмање пет 
година, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године и заврше-
на специјализација из одређених грана медицине, 
у складу са Правилником о специјализацијама и 
ужим специјализацијама здравствених радника и 
здравствених сарадника; стручни испит; лиценца; 
специјалистички испит; најмање три године и шест 
месеци радног искуства у звању доктор медицине. 
Заинтересовани кандидат подноси следећу доку-
ментацију: пријаву на оглас са кратком биогра-
фијом; фотокопију дипломе о завршеном факулте-
ту; фотокопију дипломе или уверења о завршеној 
специјализацији; фотокопију потврде о положе-
ном стручном испиту; фотокопију дозволе за рад 
– лиценце издате од надлежне коморе; извод из 
матичне књиге рођених/венчаних; уверење о 
држављанству; фотокопију личне карте.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији Националне 
службе за запошљавање „Послови“, сајту Минис-
тарства здравља РС и сајту Дома здравља „Др 
Симо Милошевић“. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о лич-
ности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Прија-
ве се подносе на адресу Дома Здравља „Др Симо 
Милошевић“, Пожешка 82, 11030 Београд или на 
писарници ДЗ, III спрат, соба број 5. Пријаве под-
нете мимо означеног рока и без потпуне докумен-
тације неће се узимати у разматрање.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР 
ЗВЕЗДАРА
11000 Београд

Димитрија Туцовића 161
тел. 011/380-69-69

Виши интерни ревизор – самостални 
интерни ревизор

у Одсеку за интерну ревизију

УСЛОВИ: високо образовање: на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, односно специјалистичким струковним 
студијама, по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо бра-
зовање до 10. септембра 2005. године.

Виши нутрициониста – дијететичар
у Кабинету за дијететику и исхрану, 

Служба за организацију, планирање и 
медицинску информатику

УСЛОВИ: високо образовање: на основним сту-
дијама првог степена (струковне студије), по про-
пису 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.

Кувар – посластичар
у Одељењу за припрему и дистрибуцију 
хране – централна кухиња, Служба за 

техничке и друге сличне послове
2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање.

Доктор медицине специјалиста – 
анестезиологије, реаниматологије и 

интензивне терапије
у Служби за анестезиологију са 

реаниматологијом и интензивном 
терапијом

УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује 

високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године и завршена специјализација из одређе-
них грана медицине, у складу са Правилником 
о специјализацијама и ужим специјализацијама 
здравствених радника и здравствених сарадника, 
на основним студијама у трајању од најмање пет 
година по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године и заврше-
на специјализација из одређених грана медицине, 
у складу са Правилником о специјализацијама и 
ужим специјализацијама здравствених радника и 
здравствених сарадника; стручни испит; лиценца; 
специјалистички испит.

Доктор медицине
у Клиничком одељењу за урологију, 

Клиника за хирургију

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од нај-
мање пет година по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; стручни испит; лиценца.

Доктор медицине
у Клиничком одељењу за 

гастроентерологију, Клиника за интерне 
болести

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од нај-
мање пет година, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; стручни испит; лиценца. 

Виши радиолошки техничар
у Служби радиолошке дијагностике

3 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање: на струковним сту-
дијама првог степена (основне струковне студије) 
по пропису који уређују високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године; на основним стру-
дијама у трајању од најмање две године, по про-
пису који је уређивао високо обрзаовање до 10. 
септембра 2005. године; стручни испит; лиценца, 

ОСТАЛО: Као доказе о испуњености услова канди-
дати су обавезни да уз пријаву доставе: пријаву 
на оглас са кратком биографијом и наведеном 
адресом и контакт телефоном (по могућству и 
електронска адреса), оверену фотокопију дипло-
ма о стеченој стручној спреми, оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, 
оверену фотокопију дозволе за рад – лиценце 
издате од стране надлежне коморе (или решења 
надлежне коморе о постојању услова за издавање 
лиценце), оригинал или оверена фотокопија дока-
за о радном искуству у струци (потврде, решења, 
уговори или други акти којима се доказује на 
којим пословима, са којом стручном спремом и у 
ком временском периоду је стечено радно иску-
ство), а у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа у огласним новинама Националне службе 
за запошљавање „Послови”, на адресу: Клинич-
ко-болнички центар „Звездара“, 11000 Београд, 
Димитрија Туцовића 161, са назнаком „За конкурс 
ради пријема у радни однос“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве на оглас неће бити узете у 
разматрање. Учесници у огласу писмено ће бити 
обавештени.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац

Ћирила и Методија 32

Виша медицинска сестра – техничар
на одређено време због замене 

привремено одсутне запослене до 
њеног повратка на рад, за рад у хитној 

медицинској помоћи, у Служби за хитну 
медицинску помоћ и санитетски превоз

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају 
и посебне услове: завршена виша медицинска 
школа општег смера, положен стручни испит и 
поседовање лиценце за рад или решења о упису 
у комору. Опис послова: утврђен Правилником о 
организацији и систематизацији послова. Канди-
дати достављају: пријаву на оглас; кратку биогра-
фију са адресом и контакт телефоном; оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; оверену фотокопију лиценце за рад или 
решења о упису у комору; изјаву да су здравстве-
но способни за послове за које подносе пријаву; 
фотокопију извода из матичне књиге рођених. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу користи-
ти у друге сврхе. О потреби спровођења даљих 
разговора са кандидатима који се јаве на оглас, а 
ради пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему, одлучује директор. 
О коначном избору кандидата одлучује дирек-
тор. Изабрани кандидати, пре заснивања радног 
односа, дужни су да доставе лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за посло-
ве за које се заснивају радни однос. Уколико иза-
брани кандидат не достави наведена документа у 
остављеном року, са њим се неће закључити уго-
вор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве са документацијом 
доставити на наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац

Ћирила и Методија 32

1. Доктор стоматологије
на одређено време до 6 месеци,  

због повећаног обима посла, за рад 
у Одељењу за дечију и превентивну 

стоматологију

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и 
посебне услове: завршен стоматолошки факултет, 
VII/1 степен стручне спреме, положен стручни 
испит и поседовање лиценце за рад или решења 
о упису у комору. 

2. Стоматолошка сестра техничар  
у амбуланти

на одређено време до 6 месеци,  
због повећаног обима посла, за рад 
у Одељењу за дечију и превентивну 

стоматологију

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају 
и посебне услове: завршена средња медицинска 
школа стоматолошког или општег смера, IV сте-
пен стручне спреме, положен стручни испит и 
поседовање лиценце за рад или решења о упису 
у комору. 

ОСТАЛО: Опис послова: утврђен Правилником 
о организацији и систематизацији послова. Кан-
дидати који се пријављују на оглас достављају: 
пријаву на оглас, кратку биографију са адресом 
и контакт телефоном; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; оверену 
фотокопију лиценце за рад или решења о упи-

су у комору; изјаву да су здравствено способни 
за послове за које подносе пријаву; фотокопију 
извода из матичне књиге рођених. Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду 
података о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. О потреби спровођења даљих разговора са 
кандидатима који се јаве на оглас, а ради пру-
жања додатних података који могу бити важни за 
одлуку о пријему, одлучује директор. О коначном 
избору кандидата одлучује директор. Изабрани 
кандидат пре заснивања радног односа дужан је 
да достави лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се заснива 
радни однос. Уколико изабрани кандидат не дос-
тави наведени документ у остављеном року, са 
њим се неће закључити уговор о раду. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве са документацијом доставити на наведе-
ну адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

Гинеколошко-акушерска сестра  
– бабица у породилишту

за рад на Одељењу акушерства у 
Служби за гинекологију и акушерство  
са неонатологијом, на одређено време 

на 3 месеца због повећаног обима посла
3 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа гинеколош-
ко-акушерског смера, IV степен, стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у 
наведеном звању. Опис послова: према Правил-
нику о организацији и систематизацији послова 
Опште болнице Крушевац. Заинтересовани кан-
дидати подносе: молбу за пријем и биографију, са 
адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију 
дипломе, оверену фотокопију уверења о положе-
ном 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 изда-
ти 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 рад-
ног односа дужни су да доставе лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за послове 
за које се заснива радни однос. Уколико изабра-
ни кандидат не достави наведена документа у 
остављеном року, са њим се неће закључити уго-
вор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаву доставити у затворе-
ној коверти, са назнаком “За оглас” и називом и 
редним бројем радног места за које се конкурише, 
искључиво поштом на наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА УБ
14210 Уб, Добросава Симића 1

тел. 014/411-644

Физиотерапеутски техничар
на одређено време до повратка 

запослене са боловања преко 30 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: 1) IV степен стручне спреме, завр-
шена средња медицинска школа (физиотера-
пеутски техничар); 2) положен стручни испит:  
3) држављансто Републике Србије. Заинтересо-
вани кандидати подносе следећу документацију: 
пријаву на оглас са кратком биографијом; копију 
личне карте; уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци); оверену копију дипломе о завр-
шеној средњој школи; оверену копију уверења о 
положеном стручном испиту. Пријаве са кратком 
биографијом, адресом и контакт телефоном као 
и документа којима се доказује испуњеност усло-
ва огласа (оверене фотокопије), достављају се на 

горе наведену адресу. Рок за подношење прија-
ве је 10 дана од дана објављивања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Опис послова: као у Правилнику о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова Дома 
здравља Уб.

Доктор медицине
на одређено време до повратка 

запосленог који је на специјализацији
4 извршиоца

УСЛОВИ: 1. завршен медицински факултет; 2. 
положен стручни испит; 3. држављанство Репу-
блике Србије. Заинтересовани кандидати под-
носе следећу документацију: пријаву на оглас 
са кратком биографијом; копију личне карте; 
уврење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци); оверену копију дипломе о завршеном меди-
цинском факултету; оверену копију уверења о 
положеном стручном испиту. Пријаве са кратком 
биографијом, адресом и контакт телефоном, као 
и документа којима се доказује испуњеност усло-
ва огласа (оверене фотокопије), достављају се на 
горе наведену адресу. Рок за подношење пријаве 
је 10 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Опис послова: као у Правил-
нику о унутрашњој организацији и систематиза-
цији послова Дома здравља Уб.

Здравство и социјална заштита

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
„САВА ИЛИЋ“

Аранђеловац
Краља Петра I број 2а

тел. 034/720-274, 720-505

Водитељ случаја у центру за 
социјални рад (психолог)

у Одељењу у Тополи

УСЛОВИ: високо образовање на студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ, по прописима којима се 
уређује високо образовање почев од 10.9.2005. 
године или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима којима 
се уређивало високо образовање до 10.09.2005. 
године из научне области психологије (мастер 
или дипломирани психолог); држављанство Репу-
блике Србије; општа здравствена способност за 
заснивање радног односа; најмање једна година 
радног искуства на основним стручним послови-
ма у социјалној заштити; знање рада на рачуна-
ру (MS Office и интернет); лиценца за обављање 
основних стручних послова у центру за социјални 
рад. Уз пријаву као доказ о испуњености усло-
ва треба поднети: уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци), извод из матичне књи-
ге рођених, диплому о стеченом високом обра-
зовању, лекарско уверење о здравственој спо-
собности (не старије од шест месеци), потврду о 
радном искуству на основним стручним послови-
ма у социјалној заштити и лиценцу за обављање 
стручних послова у центру за социјални рад. Сви 
поднети докази морају бити у оригиналу или 
фотокопије оверене од надлежног органа. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа, а рок за доношење одлуке о избору 
кандидата у року од 15 дана од истека рока за 
пријаву. Кандидати који не буду изабрани могу 
тражити повраћај поднете документације. Прија-
ве се подносе Центру за социјални рад „Сава 
Илић“ у Аранђеловцу, Улица Краља Петра I број 
2а. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

Посао се не чека, 
посао се тражи



Бесплатна публикација о запошљавању 3521.04.2021. |  Број 930 |   

Индустрија и грађевинарство / Саобраћај и везе

Индустрија и грађевинарство

ФАБРИКА МЕТАЛНИХ ПРОИЗВОДА
„ФМП“ ДОО БЕОГРАД

Менаџер набавке
на одређено време са могућношћу 

заснивања радног односа  
на неодређено време

УСЛОВИ: VI или VII/1 ниво квалификације који се 
стиче завршавањем основних академских студија 
обима најмање 180 ЕСПБ, односно 240 ЕСПБ, који 
се стиче завршавањем основних студија у трајању 
од 3, односно 4 године из области економских или 
биотехничких наука или машинског инжењерства 
и звање: економиста, агроекономиста, машински 
инжењер, инжењер пољопривреде или техноло-
гије, знање рада на рачунару и познавање најмање 
једног страног језика, радно искуство на сличним 
пословима у комерцијали од најмање 1 године. 

Задаци: сарађује са добављачима у циљу уред-
ног снабдевања свим потребним робама; стално 
анализира тржиште (домаће и страно) и врши 
избор добављача у смислу најповољнијих цена, 
квалитета и рокова испорука; израђује предлоге 
годишњих, месечних и недељних планова набавке 
на бази плана продаје и производње; врши набав-
ку потребних материјала на бази оперативних 
планова; спроводи договорену стратегију набавке 
(услови и рокови испоруке, квалитет, рокови 
плаћања, поузданост), обезбеђује сву потребну 
документације (за домаћу и увозну робу) и ажурно 
потхрањује информациони систем; припрема доку-
ментацију и спроводи увоз и извоз; врши набавку 
робе по закљученим уговорима, а на основу пла-
на набавке; свакодневно контактира добављаче и 
шпедитере, договара се са њима о условима, коли-
чинама и цени робе и о томе обавештава надређе-
ног; одговара за доспеће робе у планираним и 
договореним роковима; одговара за исправан и 
тачан унос података у информациони систем.

Послужилац линије за формирање 
лименки

на одређено време са могућношћу 
заснивања радног односа  

на неодређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: III, IV или V степен стручне спреме 
машинске струке, радно искуство пожељно. 

Задаци: опслужује машине и уређаје основним и 
помоћним материјалом; прати технолошки процес 
и визуелно контролише производ и у сарадњи са 
тим-лидером отклања недостатке; пакује готове 
производе у одређену амбалажу; одговара за ква-
литет и количину урађених производа на произ-
водној линији; дужан је да се придржава прописа 
о безбедности и здрављу на раду и користи лич-
на заштитна средства за рад, дужан је да о свим 
неправилностима и опасностима на радном месту 
обавести лице задужено за безбедност и здравље 
на раду; одговоран је за чистоћу и ред у погону.

Возач
на одређено време са могућношћу 

заснивања радног односа  
на неодређено време

УСЛОВИ: III, IV или V степен стручне спреме 
машинске струке, радно искуство пожељно. 

Задаци: опслужује машине и уређаје основним и 
помоћним материјалом; прати технолошки процес 
и визуелно контролише производ и у сарадњи са 
тим лидером отклања недостатке; пакује готове 
производе у одређену амбалажу; одговара за ква-
литет и количину урађених производа на произ-
водној линији, дужан је да се придржава прописа 

о безбедности и здрављу на раду и користи лич-
на заштитна средства за рад, дужан је да о свим 
неправилностима и опасностима на радном месту 
обавести лице задужено за безбедност и здравље 
на раду; одговоран је за чистоћу и ред у погону.

ОСТАЛО: Нудимо: добре услове рада и радно 
окружење, могућност личног и професионал-
ног напредовања, плаћене трошкове доласка и 
одласка са посла, редовну зараду са вредновањем 
резултата рада. Место рада: Београд-Железник, 
Југословенска 2. Пријаву са професионалном 
биографијом доставите електронским путем на 
имејл-адресу: sladjana.jovanovic@fmp.co.rs или на 
телефоне: 011/6557-529, 011/6557-533. Биће кон-
тактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

МПП „ЈЕДИНСТВО” АД
31205 Севојно, Првомајска бб

тел. 063/686-846
e-mail: mkrstic@mppjedinstvo.co.rs

Шеф градилишта
на одређено време до 6 месеци,  

са местом рада у Обреновцу
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI–VII степен стручне спреме, грађе-
вински инжењер, дипломирани грађевин-
ски инжењер. Јављање кандидата на контакт 
телефон: 063/686-846, контакт особа: Миа 
Крстић. Слање биографија на e-mail: mkrstic@
mppjedinstvo.co.rs. Рок за пријаву на оглас је 10 
дана од дана оглашавања.

АД МЕТАЛСКА ИНДУСТРИЈА
„ПРОЛЕТЕР“ АРИЉЕ

31230 Ариље, Светолика Лазаревића 14

Директор
за мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Поред општих услова, прописаних зако-
ном, кандидат треба да испуњава и следеће посеб-
не услове: да има најмање три године радног 
искуства на пословима руковођења у предузећи-
ма која обављају привердну делатност, да посе-
дује организаторске способности и смисао за пре-
дузетништво, да није осуђиван за кривично дело 
против привредне или службене дужности за које 
су наступиле правне последице осуде. Кандидат је 
обавезан да достави кратак програм рада и циље-
ва за мандатни период од четири године уз дока-
зе о испуњености горе наведених услова. Прија-
ве на конкурс, са доказима о испуњавању услова, 
доставити у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса на адресу: АД Металска индустрија „Про-
летер“ Ариље, Светолика Лазаревића 14, са назна-
ком: „За Комисију за именовање“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Саобраћај и везе

ПД „ЕДОТРАНСПОРТ“
НП ДОО НОВИ ПАЗАР

36300 Нови Пазар, Југовића 11/А
тел. 060/0385-382

Возач Е категорије
за међународни превоз терета  

(на одређено време,  
могућност заснивања радног  
односа на неодређено време)

6 извршилаца

УСЛОВИ: предност имају кандидати са радним 
искуством. Возила су најновије генерације и опре-
ме (Standard Euro VI); одлични услови рада. Запо-
шљавање је у земљи, рад је теренски и по смена-
ма. Све додатне информације можете добити на 
горе наведену адресу и контак телефон.

„ТРАНС-ЈУГ“ ДОО
Београд – Железник
Боре Станковића 52

Механичар  
за теретни програм

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, оба-
везно познавање техничког знања о моторним 
возилима; радно искуство минимум 2 година на 
свим типовима возила; возачка дозвола Б кате-
горије; организованост и прецизност; склоност 
тимском раду.

Опис посла: поправке комерцијалних, лако терет-
них и теретних возила. Превентивно и редовно 
одржавање возила према плану прегледа. Регу-
ларно врши преглед возила (мотор, механичке/
електричне компоненте итд.). Поправља возила, 
мења сломљене или нефункционалне делове, 
решава постојаће проблеме. Обавезан је да врши 
сортирање и чување машинских делова, који 
могу имати употребну вредност. Даје предлог за 
искључивање возила из саобраћаја и употребе, 
ако сумња на исправност возила. Одговоран је за 
исправност возила Друштва, врши надзор вози-
ла по доласку у сервис. Стара се о благовреме-
ном наручивању резервних делова. Обавезан је 
одржавати опрему и алате у добром и уредном 
стању. Води рачуна о чистоћи и хигијени ауто-ра-
дионице.

Саобраћајни диспечер
УСЛОВИ: радно искуство минимум 1 година на 
истим или сличним пословима; минимално IV сте-
пен стручне спреме, саобраћајни смер, образо-
вање у саобраћају пожељно; пожељно познавање 
основних склопова аутобуса, начина рада мотора, 
ауто-електрике/електронике; поседовање возачке 
дозволе Б категорије; активно познавање мини-
мално једног страног језика (енглески); мотиви-
саност, спремност на рад у динамичном окружењу 
и тимски рад; комуникативност; спремност на 
учење и усавршавање.

Опис посла: Организовање возача и распоред 
возила за градски и уговорени превоз. Организује 
економично и обезбеђује сигурно коришћење 
возила за учеснике у саобраћају. Учешће у изради 
редова вожње у путничком превозу. Прикупља, 
анализира, прати и анализира податке који су 
везани за обављање услуга у друмском прево-
зу. Одржава комуникацију и помаже возачима и 
особљу да реализују своје задатке на дневном 
нивоу. Има увид и води евиденцију о радним 
сатима и одморима радника. Ажурно води еви-
денције возног парка и континуирано извешта-
ва. Води документацију која је потребна при 
обављању превоза. 

Посао се не чека,  
посао се тражи
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Возач аутобуса
УСЛОВИ: КВ било ког смера, односно свих обра-
зовних профила; да поседује возачку дозволу Д 
категорије, да поседује возачку картицу, да посе-
дује важеће лекарско уверење за професионалце; 
минимум 1 година искуства на управљању вози-
лом за које је обавезна Д категорија.

Опис посла: обављање вожње на регистрова-
ним линијама по реду вожње и складу са тураз-
ном таблицом, вожња аутобуса према задатку и 
налогу који му изда отправник, давање неопход-
них информација путницима у вези реда вожње, 
отклањање ситних кварова у току вожње, оба-
вештавање отправника – диспечара о непред-
виђеним ситуацијама у саобраћају (квар, застој, 
удес, временске и друге неприлике), обавештава 
службу одржавања о уоченим неисправностима 
на возилу, тачно и уредно попуњавање путних 
налога прописаним подацима, правилно упра-
вља возачком картицом и тахографом, врши 
замену замене тахографских уложака и сл., 
редовно обезбеђивање ишчитавања тахограф-
ске картице, одржава уредно свој радни прос-
тор у возилу.

ОСТАЛО: Све пријаве и информације о конкур-
су можете добито позивом на број или слањем 
имејла за радно место: механичар за теретни 
програм – контакт особа: Миодраг Бјелогрлић, 
тел. 064/853-00-10 и e-mail: miodrag@trans-jug.
com; саобраћајни диспечер – контакт особа: 
Бранко Будановић, тел. 063/282-902 и e-mail: 
razvoj@trans-jug.com, возач аутобуса – контакт 
особа: Сузана Савић, тел. 064/8530-025 и e-mail: 
suzana@trans-jug.com. Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана објављивања огласа.

„FAST LINE PR“
34000 Крагујевац – Десимировац

тел. 065/3326-666

Механичар
на одређено време 24 месеца

Опис послова: одржавање и поправка моторних 
возила.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, ауто-механи-
чар; без обзира на радно искуство. Заинтересо-
вани кандидати треба да се јаве послодавцу на 
контакт телефон: 065/3326-666, најкасније до 
30.04.2021.

Култура и информисање

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И
УМЕТНОСТ АЛЕКСИНАЦ

18220 Алексинац 
Душана Тривунца 15

Директор
на мандатни период  

од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за место директора Центра за 
културу и уметност Алексинац треба да испуњава 
следеће услове утврђене Статутом Центра за кул-
туру и уметност Алексинац и Законом о култури, и 
то: да има високу стручну спрему; пет година рад-
ног искуства у културној делатности; да се против 
кандидата не води истрага и да није осуђиван за 
кривична дела која се гоне по службеној дужнос-
ти; да има држављанство Републике Србије; да 
поседује општу здравствену способност; кандидат 
треба да достави предлог Програма рада и развоја 
установе за период од четири године. Као дока-
зе о испуњавању услова конкурса, кандидати уз 
пријаву на конкурс и биографију дужни су у ориги-
налу или овереној фотокопији приложити следећу 
документацију: диплому високе школске спреме; 

исправе којима се доказује радно искуство у стру-
ци (радна књижица, потврде или други акти на 
основу којих се доказује да има пет година радног 
искуства са високим образовањем); уверење да 
се против кандидата не води истрага (не старије 
од 3 месеца); уверење да кандидат није осуђи-
ван за кривична дела и привредне преступе (не 
старије од 3 месеца); уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); уве-
рење о општој здравственој способности издато 
од стране надлежне здравствене установе (не ста-
рије од 6 месеци); предлог програма рада и раз-
воја установе за период од четири године; биогра-
фију која мора да садржи елементе који доказују 
стручност из делокруга рада у култури са кратким 
прегледом остварених резултата у раду; фотоко-
пију личне карте. Именовање директора Центра 
за културу и уметност Алексинац је на мандатни 
период од 4 године. Конкурс ће бити отворен 10 
дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Адреса 
на коју се подноси пријава за конкурс (са назна-
ком „За конкурс – не отварај“): Центар за културу 
и уметност Алексинац, Душана Тривунца 15, 18220 
Алексинац. Управни одбор размотриће све прис-
тигле пријаве, а код утврђивања предлога кадида-
та узеће у обзир и: радно искуство на пословима 
руковођења правним субјектима у области култу-
ре; познавање пословања правних субјеката из 
делатности којом се установа бави и руковођења 
њиховим ресурсима; способност кандидата за 
савесно и одговорно обављање тражене функ-
ције; способност непристрасног доношења одлу-
ка кандидата; комуникацијске и организацијске 
способности кандидата; резултате кандидата ост-
варене током професионалне каријере. Коначну 
оцену о именовању кандидата доноси Скупштина 
општине Алексинац. Неблаговремене, недопуште-
не, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве 
уз које нису приложени сви потребни докази биће 

одба- чене.

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос
Члан 139

У радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним 
законом и то ако:

1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену спо-

собност 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање;

4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује 

образовно-васпитни рад.

Услови из става 1 овог члана доказују се при-
ликом 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.

Наука и образовање

БЕОГРА Д

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд
Студентски трг 12-16

тел. 011/2184-330

Наставник у звању редовног 
професора за ужу научну област 

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

ГИМНАЗИЈА
11400 Младеновац

Краља Александра Обреновића 25
тел/факс. 011/8231-366

Наставник рачунарства и 
информатике 

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајућу врсту 
и степен стручне спреме у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у гимназији 

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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(„Службени гласник РС – Просветни гласник РС”, 
бр. 15/13, 11/16, 2/17, 11/17, 13/18, 7/19, 2/20, 
3/20, 14/20 и 1/21) и да испуњава услове про-
писане 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).

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
и заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају следећу документацију: дипло-
му, уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, доказ о знању српског језика 
уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику, доказ о неосуђиваности пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у 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 давања или при-
мања мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање. Сви наведени докази саставни 
су део пријаве на конкурс и не могу бити старији 
од 6 месеци, а могу се доставити оригинали или 
оверене копије. Доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима подноси се пре закључења уговора 
о раду. Пријаву на конкурс доставити на адресу 
школе, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. За додатне информације можете се 
обратити секретару школе на број телефона: 
011/8231-366.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА”

11000 Београд
Николаја Краснова 8

Наставник информатике и 
рачунарства

са 70% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – 
др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Службени гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 
и 11/2019, 2/2020, 8/2020); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна 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 кривич-
них 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 дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад (односи се на кан-
дидате који одговарајуће образовање нису стекли 
на српском језику). Докази о испуњености услова 
из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на кон-
курс, а доказ о испуњености услова из тачке 2 пре 
закључења уговора о раду. Уз одштампан и читко 
попуњен пријавни формулар (налази се на сајту 
Министарства просвете) и кратку биографију, 

доставити следеће доказе (у оригиналу или ове-
рене копије, не старије од шест месеци): диплому 
о стеченом одговарајућем образовању, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о неосуђиваности. Пријаве на конкурс 
слати на адресу школе или предати непосредно у 
секретаријату школе, у коверти са назнаком: „За 
конкурс”, у року од 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

ПУ „ДЕЧИЈИ ОСМЕХ”
11271 Сурчин

Војвођанска 448а
тел. 065/200-7878

Васпитач
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или мастер струковне 
студије), на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; на студијама првог степена (основне 
струковне студије, основне академске студије или 
специјалистичке струковне студије) у трајању од 
три године или више образовање.

Медицинска сестра – васпитач
УСЛОВИ: одговарајуће средње образовање – 
медицинска школа, смер медицинска сестра – вас-
питач, оспособљеност за рад са децом јасленог 
узраста.

ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање 
радног односа кандидати треба да испуњавају и 
услове прописане чланом 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – др. закони, 
10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020), а то су: 
1. одговарајуће образовање, 2. психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом; 3. 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. држављанство Републике Србије; 5. да знају 
српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Докази о испуњености усло-
ва под 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на 
конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају установи. Уз пријавни форму-
лар на конкурс кандидат доставља: биографију 
(CV), доказ о одговарајућем образовању (оверену 
копију дипломе/уверења), уверење о неосуђива-
ности (оригинал, да није старије од 6 месеци), 
уверење о држављанству (оверена копија или 
оригинал, да није старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених (оверена копија или ори-
гинал). Доказ о знању српског језика достављају 
само кандидати који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику. Доказ о здрав-
ственој способности доставља кандидат који буде 
изабран, непосредно пре закључивања уговора о 
раду. У поступку одлучивања о избору конкурсна 
комисија врши ужи избор кандидата које упућује 
на претходну психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима. Психолошку процену 
способности врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих посту-

пака. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве на конкурс могу се доста-
вити путем поште или донети лично на горе наве-
дену адресу, са назнаком: „За конкурс за радно 
место ____ (навести радно место за које се кан-
дидат пријављује)”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у обзир. Документа се по 
окончању конкурса не враћају кандидатима.

ОШ „ДРАГАН ЛУКИЋ”
11070 Нови Београд
Неде Спасојевић 6
тел. 011/2281-765

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: професор разредне наставе, професор 
педагогије са претходно завршеном педагошком 
академијом или учитељском школом, професор 
разредне наставе и енглеског језика за основ-
ну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ 
– мастер, професор разредне наставе и ликовне 
културе за основну школу.

Наставник биологије
са 20% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: професор биологије, дипломирани био-
лог, дипломирани молекуларни биолог и физио-
лог, професор биологије и хемије, дипломирани 
биолог – смер заштите животне средине, дипло-
мирани биолог – еколог, дипломирани професор 
биологије и хемије, професор биологије – гео-
графије, професор биологије – хемије, профе-
сор биологије – физике, професор биологије 
– информатике, професор биологије – матема-
тике, дипломирани професор биологије, мастер, 
дипломирани биолог мастер, дипломирани про-
фесор биологије – хемије мастер, дипломирани 
професор биологије – географије мастер, дипло-
мирани молекуларни биолог мастер, дипломирани 
биолог заштите животне средине, мастер биолог, 
мастер професор биологије, мастер професор 
биологије и географије, мастер професор биоло-
гије и хемије, мастер професор предметне наста-
ве. Лица која су стекла академско звање мастер 
морају имати претходно завршене основне ака-
демске студије биологије.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава све услове 
за пријем у радни однос из чл. 139 и 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, 
као и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли. У поступку одлучивања о избору кандидата 
врши се претходна провера психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
На психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима упућују се кандидати који су 
изабрани у ужи избор. Након пријема резултата 
претходне провере психолошке процене способ-
ности за рад са децом и ученицима кандидати 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
позивају се на разговор. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја Републике Србије. Уз одштампани 
пријавни формулар кандидати обавезно подно-
се доказ о одговарајућем образовању – овере-
на фотокопија дипломе одговарајућаг степена и 
врсте образовања (лица са звањем мастер оба-
везно достављају и диплому основних академских 
студија); доказ да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
3 месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, за 
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кривична дела из групе 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, 
не старије од 6 месеци; уверење о држављанству, 
не старије од 6 месеци; извод из матичне књи-
ге рођених; за лица која нису стекла образовање 
на српском језику – доказ о положеном испиту из 
српског језика по програму одговарајуће високош-
колске установе; биографију. Фотокопије докуме-
ната морају бити оверене. Доказ да кандидат има 
одговарајућу психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима – лекар-
ско уверење, подноси се пре закључења уговора 
о раду. Решење о избору кандидата доноси се у 
року од 8 дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Пријавни формулар са биографијом 
и конкурсом траженим доказима о испуњавању 
услова доставити лично или поштом на наведену 
адресу, са назнаком „За конкурс за радни однос”. 
Достављени подаци обрађиваће се у складу са 
Законом о заштити података о личности, у сврху 
обраде података у конкурсном поступку.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ СА ДОМОМ

„СВЕТИ САВА” УМКА
11260 Умка, Милије Станојловића 30

тел./факс. 011/8026-856
e.mail: svsavau@eunet.yu

Медицинска сестра
у посебним условима, здравствена 

струка – педијатријска сестра / 
техничар

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посло-
ва може бити примљен кандидат који испуњава 
услове предвиђене чланом 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова 
ШОСО „Свети Сава“: да има одговарајуће обра-
зовање; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик – образов-
но васпитни рад се остварује на српском језику. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: 1. попуњен и одштампан пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, 2. дипло-
му или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању здравствене струке, 
педијатријска сестра – техничар, IV степен стру-
чне спреме, 3. доказ надлежног суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак, 4. 
уверење о држављанству, оригинал или овере-
на фотокопија, не старије од 6 месеци, 5. извод 
из матичне књиге рођених, оригинал или овере-
на фотокопија са холограмом, 6. доказ о позна-
вању језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад (уколико је образовање завршено на 
страном језику), 7. лекарско уверење – доказ да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност са децом и ученицима, изабрани кандидати 
ће доставити пре закључења уговора, 8. личну 
биографију са контакт подацима. Конкурс спро-
води конкурсна комисија коју именује директор. 
У поступку спровођења конкурса, кандидати иза-
брани у ужи избор биће упућени на психолошки 

тест способности за рад са децом и ученицима 
коју врши Национална служба за запошљавање. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у листу „Послови”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријаве доставити лично или на 
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”.

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА БЕОГРАД

ОДСЕК ВИСОКА 
ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА

11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 152а
тел. 011/2698-222, 2618-120

Виши предавач за област Медицина, 
ужа научна област Здравствена нега

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене академске студије трећег сте-
пена, стечен назив доктора наука у одговарајућој 
научној области (из научне, односно стручне 
области за коју се бира у звање) на акредито-
ваној високошколској установи и акредитованом 
студијском програму у Републици Србији или 
диплома доктора наука у одговарајућој научној 
области (из научне, односно стручне области за 
коју се бира у звање) стечена у иностранству и 
призната у складу са Законом о високом образо-
вању, поседовање склоности и способности за 
наставни рад; ако је кандидат лице које је раније 
обављало наставни рад – позитивна оцена укуп-
ног досадашњег наставно-педагошког рада, ако 
постоје елементи за оцењивање – позитивна оце-
на доприноса развоју наставе и других делатности 
Академије, ако постоје елементи за оцењивање 
– позитивна оцена доприноса у обезбеђивању 
стручног, односно наставно-научног подмлат-
ка, објављени научни, односно стручни радови 
у међународним или домаћим научним, односно 
стручним часописима или зборноцима са науч-
них, односно стручних скупова, са рецензијама из 
научне, односно стручне области за коју се бира, 
објављен уџбеник, практикум, приручник, збир-
ка задатака, монографија, ауторизована скрипта, 
прегледни чланак и друге стручне публикације 
и периодика, стручно-професионални допринос, 
допринос академској и широј заједници, сарадња 
са другим високошколским, научно-истраживач-
ким установама у земљи и иностранству – мобил-
ност, радно искуство са студентима у високом 
образовању или на стручним пословима приме-
рено области за коју се бира.

Предавач за област Медицина, ужа 
научна област Здравствена нега

на одређено време од 5 година
5 извршилаца

Предавач за област Техничко-
технолошко науке, ужа научна 

област Прехрамбена технологија
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

Предавач за област Медицина, ужа 
научна област Радиологија

на одређено време од 5 година

Предавач за област Медицина, ужа 
научна област Патологија

са 10% радног времена, на одређено 
време од 5 година

УСЛОВИ: стечен академски назив магистра наука 
или најмање стручни назив специјалисте академ-
ских студија из научне, односно стручне области 
за коју се бира у звање који је стечен на акреди-
тованој високошколској установи и акредитова-
ном студијском програму у Републици Србији или 
еквивалентан научни, односно стручни назив из 

научне, односно стручне области за коју се бира 
у звање стечен у иностранству и признат у скла-
ду са Законом о високом образовању, поседовање 
склоности и способности за наставни рад, ако је 
кандидат лице које је раније обављало настав-
ни рад – позитивна оцена укупног досадашњег 
наставно-педагошког рада, ако постоје елемен-
ти за оцењивање – позитивна оцена доприноса 
развоју наставе и других делатности Академије, 
ако постоје елементи за оцењивање – позитив-
на оцена доприноса у обезбеђивању стручног, 
односно наставно-научног подмлатка, објављени 
научни, односно стручни радови у међународним 
или домаћим научним, односно стручним часопи-
сима или зборноцима са научних, односно струч-
них скупова, са рецензијама из научне, однос-
но стручне области за коју се бира, објављени 
уџбеник, практикум, приручник, збирка задатака, 
монографија, ауторизована скрипта, прегледни 
чланак и друге стручне публикације и периоди-
ка, стручно-професионални допринос, допринос 
академској и широј заједници, сарадња са другим 
високошколским, научно-истраживачким устано-
вама у земљи и иностранству - мобилност, рад-
но искуство са студентима у високом образовању 
или на стручним пословима примерено области 
за коју се бира.

Наставник вештина за област 
Медицина, ужа научна област 

Здравствена нега
на одређено време од 5 година

Наставник вештина за област 
Медицина, ужа научна област 

Епидемиологија
на одређено време од 5 година

Наставник вештина за област 
Друштвено хуманистичке науке, ужа 
област Физичко васпитање и спорт

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене студије првог степена на акре-
дитованој високошколској установи и акредито-
ваном студијском програму у одговарајућој науч-
ној, односно стручној области за коју се бира или 
завршене студије другог нивоа студија – специја-
листичке струковне студије, до доношења Закона 
о високом образовању („Службени гласник РС”, 
број 88/2017), да кандидат има објављене стру-
чне радове из научне, односно стручне области 
за коју се бира, поседовање склоности и способ-
ности за наставни рад, ако је кандидат лице које 
је раније обављало наставни рад – позитивна 
оцена укупног досадашњег наставно-педагошког 
рада, ако постоје елементи за оцењивање – пози-
тивна оцена доприноса развоју наставе и других 
делатности Академије, ако постоје елементи за 
оцењивање – позитивна оцена доприноса у обез-
беђивању стручног, односно наставно-научног 
подмлатка, најмање 3 стручна или научна рада 
објављена у међународним или домаћим научним, 
односно стручним часописима или зборницима 
са научних, односно стручних скупова, претход-
но образовање стечено у одговарајућој стручној 
области за коју се бира, објављени уџбеник, прак-
тикум, приручник, збирка задатака, монографија, 
ауторизована скрипта, прегледни чланак и друге 
стручне публикације и периодика, стручно-профе-
сионални допринос, допринос академској и широј 
заједници, учешће у развоју нових производа или 
битних побољшања постојећих производа или 
нових технологија, признати патенти, ангажо-
ваност у спровођењу сложених дијагностичких, 
терапијских и превентивних процедура, учество-
вање или вођење посебних стручних курсева, 
семинара или радионица у земљи и иностранству, 
сарадња са другим високошколским, научно-ис-
траживачким установама у земљи и иностран-
ству – мобилност, искуство у настави примерено 
области за коју се бира, најмање 3 године иску-
ства на стручним пословима примерено области 
за коју се бира.
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ОСТАЛО: остали услови су утврђени Законом о 
високом образовању Републике Србије, Статутом 
Академије струковних студија Београд, Правил-
ником о начину и поступку избора и заснивања 
радног односа и ангажовања наставника и сарад-
ника у Академији струковних студија Београд и 
Правилником о организацији и систематизацији 
послова запослених у Академији струковних сту-
дија Београд, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. Уз пријаву на кон-
курс својеручно потписану и изјаву за које место 
се конкурише, као доказе о испуњавању услова, 
подноси се радна биографија са библиографијом 
објављених радова и литературе за учење која је 
наведена по општим библиографским принципи-
ма, односно упутствима за цитирање литературе у 
научном часопису и то по врсти радова, подаци о 
доприносу у настави, оверена фотокопија извода 
из матичне књиге рођених, оверена фотокопија 
извода из књиге венчаних (ако је кандидат сту-
пањем у брак променио личне податке), оверена 
фотокопија уверења о држављанству РС, оверене 
фотокопије диплома или решење о нострифика-
цији дипломе стечене у иностранству као и све 
дипломе претходно завршених степена студија 
високог образовања (ако кандидату до тренутка 
подношења пријаве није издата диплома подноси 
се уверење о завршетку студија у овереној фото-
копији, осим за нострификацију дипломе), доказ 
о неосуђиваности за кривична дела утврђена 
Законом (за кривична дела против полне слобо-
де, фалсификовања исправе коју издаје високош-
колска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи) и Статутом 
Академије, докази о изборима у наставно и науч-
но звање (ако је кандидат био биран у наставно 
и научно звање на другој установи и претходно 
радно искуство), копије импресума о објављеним 
радовима или саме радове (списак радова се дос-
тавља и у дигиталном облику CD или USB диск), 
сертификате, потврде, уверења и друге исправе 
издате од научних, стручних и других надлеж-
них организација, организатора научних и струч-
них скупова, организатора пројеката, научних и 
стручних часописа, високошколских установа за 
сваки податак наведен у пријави који се односи 
на научноистраживачки, стручни и професио-
нални допринос, допринос у настави, допринос 
стручној, академској и широј заједници и друге 
доказе за које учесникконкурса сматра да су бит-
ни. За комплетност документације коју подноси на 
конкурс одговоран је учесник конкурса. По истеку 
рока за подношење пријаве на конкурс није доз-
вољено допуњавање конкурсне документације од 
стране кандидата. Пријаве са доказима подносе 
се на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс”.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА
ДОМОМ УЧЕНИКА ПК „БЕОГРАД”

11210 Београд, Панчевачки пут 39
тел. 011/2712-715

Чистачица
УСЛОВИ: за пријем у радни однос за радно место 
чистачице прописани су чл. 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – други зако-
ни, 10/2019 и 6/2020); основна школа. Кандидати 
уз попуњен пријавни формулар који преузимају 
са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (http: //
www.mpn.gov.rs) достављају и: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; потврду да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-

ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (не ста-
рију од 6 месеци); оверену фотокопију уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци); ове-
рену фотокопију извода из матичне књиге рође-
них (не старије од 6 месеци); доказ да кандидат 
зна српски језик. Доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима изабрани кандидат доставља 
приликом закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Подносе се оверене фотокопије или 
оригинали докумената. Пријава обавезно мора 
бити потписана и садржати контакт кандидата. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос, у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на 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 спо-
собности за рад са децом и ученицима. Конкурс-
на комисија доноси решење о избору кандидата у 
року од осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Потребна документа достави-
ти поштом или лично на горе наведену адресу, 
у року од 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧИЈИ САН”

Београд, Стевана Филиповића 92
(Чукарица, Железник) 

тел. 063/696-226
e-mail: vrticdecijisan@gmail.com

Васпитач
УСЛОВИ: стручни испит или лиценца – пожељ-
но, VI степен стручне спреме. Контакт са посло-
давцем можете остварити позивом на број: 
063/696-226 и/или слањем радне биографије на: 
vrticdecijisan@gmail.com.

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
БЕОГРАД

ОДСЕК ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА 
ШКОЛА

11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 152а
тел. 011/2698-222, 2618-120

Професор струковних студија за 
област Друштвено-хуманистичке 

науке, ужа научна област 
Дидактичко-методичке науке

УСЛОВИ: звршене академске студије трећег сте-
пена, стечен назив доктора наука у одговарајућој 
научној области (из научне, односно стручне 
области за коју се бира у звање) који је стечен на 
акредитованој високошколској установи и акреди-
тованом студијском програму у Републици Србији 
или диплома доктора наука у одговарајућој науч-
ној области (из научне, односно стручне области 
за коју се бира у звање) стечена у иностранству 
и призната у складу са Законом о високом обра-
зовању; поседовање склоности и способности за 
наставни рад, ако је кандидат лице које је раније 
обављало наставни рад – позитивна оцена уку-
пног досадашњег наставно-педагошког рада, 
ако постоје елементи за оцењивање – позитив-
на оцена доприноса развоју наставе и других 
делатности Академије, ако постоје елементи 
за оцењивање – позитивна оцена доприноса у 
обезбеђивању стручног, односно наставно-на-
учног подмлатка, објављено најмање 5 научних, 
односно стручних радова у међународним или 

домаћим научним, односно стручним часописима 
или зборницима са научних, односно стручних 
скупова, са рецензијама из научне, односно стру-
чне области за коју се бира, објављен уџбеник, 
практикум, приручник, збирка задатака, моногра-
фија, ауторизована скрипта, прегледни чланак и 
друге стручне публикације и периодика, струч-
но-професионални допринос, допринос академ-
ској и широј заједници, сарадња са другим висо-
кошколским, научно-истраживачким установама у 
земљи и иностранству – мобилност, радно иску-
ство са студентима у високом образовању или на 
стручним пословима примерено области за коју 
се бира. Остали услови су утврђени Законом о 
високом образовању Републике Србије, Статутом 
Академије струковних студија Београд, Правил-
ником о начину и поступку избора и заснивања 
радног односа и ангажовања наставника и сарад-
ника у Академији струковних студија Београд и 
Правилником о организацији и систематизацији 
послова запослених у Академији струковних сту-
дија Београд, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. Уз пријаву на кон-
курс својеручно потписану и изјаву за које место 
се конкурише, као докази о испуњавању услова 
подносе се: радна биографија са библиографијом 
објављених радова и литературе за учење која је 
наведена по општим библиографским принципи-
ма, односно упутствима за цитирање литературе 
у научном часопису и то по врсти радова подаци о 
доприносу у настави, оверена фотокопија извода 
из матичне књиге рођених, оверена фотокопија 
извода из књиге венчаних (ако је кандидат сту-
пањем у брак променио личне податке), оверена 
фотокопија уверења о држављанству РС, оверене 
фотокопије диплома или решење о нострифика-
цији дипломе стечене у иностранству као и све 
дипломе претходно завршених степена студија 
високог образовања (ако кандидату до тренутка 
подношења пријаве није издата диплома подноси 
се уверење о завршетку студија у овереној фото-
копији, осим за нострификацију дипломе), доказ 
о неосуђиваности за кривична дела утврђена 
Законом (за кривична дела против полне слобо-
де, фалсификовања исправе коју издаје високош-
колска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи) и Статутом 
Академије, докази о изборима у наставно и науч-
но звање (ако је кандидат био биран у наставно 
и научно звање на другој установи и претходно 
радно искуство), копије импресума о објављеним 
радовима или саме радове (списак радова се дос-
тавља и у дигиталном облику CD или УСБ диск), 
сертификате, потврде, уверења и друге исправе 
издате од научних, стручних и других надлеж-
них организација, организатора научних и струч-
них скупова, организатора пројеката, научних и 
стручних часописа, високошколских установа за 
сваки податак наведен у пријави који се односи 
на научноистраживачки, стручни и професио-
нални допринос, допринос у настави, допринос 
стручној, академској и широј заједници и друге 
доказе за које учесникконкурса сматра да су бит-
ни. За комплетност документације коју подноси на 
конкурс одговоран је учесник конкурса. По истеку 
рока за подношење пријаве на конкурс није доз-
вољено допуњавање конкурсне документације од 
стране кандидата. Пријаве са доказима подносе 
се на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс”.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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ОСНОВНА ШКОЛА
„КНЕЗ СИМА МАРКОВИЋ”

Барајево, Светосавска 77
тел. 011/8300-124

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеним одељењима Средњи 
Крај, Баћевац, Глумчево Брдо, Бељина и 

Манић
6 извршилаца

Наставник математике
за рад у матичној школи и издвојеном 

одељењу Бељина
2 извршиоца

Наставник технике и технологије
за рад у матичној школи

Домар
за рад у матичној школи

2 извршиоца

Помоћни радник – спремачица
за рад у матичној школи

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
предвиђене чланом 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Уз пријаву кандидати 
прилажу доказе предвиђене чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања: ове-
рену фотокопију дипломе; уверење да нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична 
дела насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примања 
мита или давања мита, за кривично дело из гру-
пе 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 дискримина-
торно понашање; уверење о држављанству РС. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Кандидати потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
са званичне интернет странице Министарства 
просвете достављају установи поштом на адресу: 
ОШ „Кнез Сима Марковић”, Светосавска 77, 11460 
Барајево. Неблаговремене, непотпуне и пријаве 
кандидата са неодговарајућом стручном спремом 
неће се узимати у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„КНЕЗ СИМА МАРКОВИЋ”
Барајево, Светосавска 77

тел. 011/8300-124

Оглас објављен у публикацији „Послови” 
12.02.2020. године, поништава се за радна мес-
та: наставник разредне наставе – 6 извршилаца, 
наставник технике и технологије – 1 извршилац, 
домар – 2 извршиоца, спремачица – 1 извршилац.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Вaнрeдни прoфeсoр зa ужу нaучну 
oблaст Физичкa eлeктрoникa
на одређено време од 5 година

Вaнрeдни прoфeсoр зa ужу нaучну 
oблaст Aутoмaтикa

на одређено време од 5 година

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

6/2020 – др. закон), подзаконским актима, усло-
вима предвиђеним општим актима Универзитета у 
Београду и општим актима Факултета. Пријаве на 
конкурс са доказима о испуњености услова кон-
курса (биографија, списак научних радова и радо-
ви у електронској форми на CD-у, копија дипломе 
односно уверења које важи до издавања дипломе 
и уверење о држављанству), доставити у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса Архиви 
Факултета, Булевар краља Александра 73. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

1) Наставник у звању редовног 
професора за уже научне области 

Технологија материјала – машински 
материјали и Заваривање и сродни 

поступци
УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII сте-
пен стручне спреме, доктор наука и други усло-
ви утврђени члановима 74 и 75 Закона о висо-
ком образовању и чланом 132 Статута Машинског 
факултета.

2) Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Термотехника
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII сте-
пен стручне спреме, доктор наука и други усло-
ви утврђени члановима 74 и 75 Закона о висо-
ком образовању и чланом 132 Статута Машинског 
факултета.

3) Наставник у звању ванредног 
професора за уже научне области 

Механизација и Транспортно 
инжењерство – конструкције и 

логистика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII сте-
пен стручне спреме, доктор наука и други усло-
ви утврђени члановима 74 и 75 Закона о висо-
ком образовању и чланом 132 Статута Машинског 
факултета.

4) Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Информационе 

технологије у машинству, за 
предмете на модулу за Машинство и 

информационе технологије
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен Машински факултет, модул 
за Машинство и информационе технологије или 
Електротехнички факултет, смер Телекомуника-
ције и информационе технологије, VIII степен 
стручне спреме, доктор наука и други услови 
утврђени члановима 74 и 75 Закона о високом 
образовању и чланом 132 Статута Машинског 
факултета.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити у писа-
ној форми: биографију, оверене копије дипло-
ма стечених у земљи или решења о признавању 
страних високошколских исправа о одговарајућој 
стручној спреми, уверење о држављанству, спи-
сак радова и сепарате објављених радова и пот-
писану Изјаву о изворности (преузети са сајта 
Машинског факултета, линк: http: //www.mas.
bg.ac.rs/_media/fakultet/izbori-u-zvanja/izbor-zvanje-
izvornost-obrazac5.doc). Биографију и списак радо-
ва доставити и у електронском запису. Пријаве 
доставити на адресу: Машински факултет, Краљи-
це Марије 16, 11120 Београд 35, соба 121, у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурсa.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВАСА ЧАРАПИЋ“

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

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора основне школе 
треба да испуњава услове прописане чл. 122, 139 
и 140 став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и услове прописане чл. 2-7 
Правилника о ближим условима за избор директо-
ра установе образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 108/2015), односно да има: 1. одго-
варајуће високо образовање за наставника школе 
и подручје рада, педагога или психолога стечено 
на: 1а) студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке 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 педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2а) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице са образовањем из 
подтачке 1а) тачка 1 и 2 мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета. Кандидат треба и да има: 2. дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 
3. обуку и положен испит за директора установе 
(кандидат који нема положен испит за директо-
ра дужан је да га положи у року од две године 
од дана ступања на дужност); 4. одговарајуће 
радно искуство од 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 за кандида-
та није у поступку и на начин прописан законом 
утврђено дискриминаторно понашање, да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита и друга кривична дела про-
тив службене дужности, за кривично дело из гру-
пе 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 про-
тив њега није покренут кривични поступак доно-
шењем наредбе о спровођењу истраге, потврђи-
вањем оптужнице којој није претходила истрага 
или доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога за горе назна-
чена кривична дела; 7. држављанство Републи-
ке Србије; 8. да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (српски језик). 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 васпи-
тања, дужност директора основне школе може да 
обавља лице које има одговарајуће образовање 
из члана 140 став 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања за наставника те врсте 
школе, дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање десет година у 
установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог образовања.

ОСТАЛО: Кандидат подноси: 1. пријаву на кон-
курс на пријавном формулару који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолшког развоја; 2. радну биографију са 
личним подацима, као и подацима о кретању у 
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служби или радном месту); 3. предлог мера, орга-
низације и начина руковођења школом које би 
спровео као директор; 4. фотокопију личне кар-
те, односно биометријски очитане личне карте; 5. 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању (лица која имају образовање 
на студијама другог степена достављају доказ о 
завршеним студијама првог степена, основним 
и мастер студијама, као и додатак дипломи); 6. 
оригинал или оверену копију доказа о пложе-
ном стручном испиту, односно испиту за дирек-
тора установе, уколико кандидат има положен 
испит; 7. потврду да има најмање осам година 
рада у установи образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања и послове 
које је обављао; 8. доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење), ори-
гинали или оверену фотокопију (не старије од 6 
месеци); 9. уверење да кандидат није осуђиван 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3, 
као ни за повреду забране из чланова 110-113 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања, не старије од 6 месеци (уверење надлеж-
ног МУПА-а); 10. уверење да против кандидата 
није покренут кривични поступак, донета наред-
ба о спровођењу истраге, подигнута оптужница 
нити донето решење о одређивању притвора, не 
старије од 6 месеци (уверење надлежног суда); 
11. уверење да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за привредни преступ у вршењу 
раније дужности, не старије од 6 месеци (уве-
рење надлежног привредног суда); 12. оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству (не 
старије од 6 месеци); 13. извод из матичне књи-
ге, оригинал или оверену копију (нов образац); 
14. доказ о резултату стручно-педагошког надзо-
ра школе и оцену спољашњег вредновања (дос-
тавља кандидат који се пријављује на конкурс, 
а који је претходно обављао дужност директора 
установе, уколико је обављен стручно-педагош-
ки надзор установе); 15. уколико кандидат није 
стекао високо образовање на језику на коме 
се остварује образовни-васпитни рад (српском 
језику), онда се мора приложити јавна исправа 
(диплома) или одговарајућа потврда да су више 
или средње образовање стекли на језику на ком 
се изводи образовно-васпитни рад (српском јези-
ку) или уверење (потврду) да су положили испит 
из тог језика по програму одговарајуће високош-
колске установе, оригинал или оверену фотоко-
пију. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. Фотокопије докумената 
морају бити уредно оверене и исте се по окон-
чању конкурса не враћају кандидатима. Прија-
ве са потребном документацијом о испуњености 
услова, са назнаком „За конкурс“, слати лично 
или препоручено пошиљком на адресу: ОШ „Васа 
Чарапић“, Авалска 48А, 11223 Бели Поток. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

11000 Београд, Јове Илића 165

Ванредни професор за ужу научну 
Социо-психолошку и социо-

медицинску област
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII степен 
стручне спреме (докторат наука) у складу са 
важећим прописима и да испуњавају услове пред-
виђене Законом о високом образовању („Служ-
бени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 
73/18, 67/19. 6/20 – др. закон и 11/21 – аутентич-
но тумачење), Статутом Универзитета у Београду 
и Факултета политичких наука за избор у звање 
ванредног професора и Правилником о минимал-
ним условима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, бр. 192/16 са изменама и допунама). 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова (биографија, оверен препис диплома и 

додатака диплома/уверења о положеним испити-
ма свих нивоа студија, очитана/копија личне кар-
те кандидата, списак научних и стручних радо-
ва, објављене радове и друге доказе у складу са 
напред наведеним актима), доставити на адресу 
Факултета политичких наука, Београд, Јове Илића 
165, у року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Уз пријаву са доказима кандидат доставља 
и својеручно потписану изјаву о изворности која 
је у електронском облику доступна на линку: 
www.fpn.bg.ac.rs/5010.

Доцент за ужу научну област 
Међународне студије

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII сте-
пен стручне спреме, односно докторат наука из 
уже научне области за коју се бирају, као и да 
испуњавају услове предвиђене Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС”, 88/17, 27/18 – 
др. Закон, 73/18, 67/19, 6/20 – др. закон и 11/21 
– аутентично тумачење), Статутом Универзите-
та у Београду и Факултета политичких наука за 
избор у звање доцента и Правилником о мини-
малним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду (“Гласник Унивези-
тета у Београду” бр. 192 од 01.07.2016. године, 
195 од 22.09.2016. год., бр. 197 од 20.03.2017.
год, бр 199. од 16.10.2017. год., и бр. 203. од 
21.05.2018. године). Пријаве на конкурс са дока-
зима о испуњености услова (биографија, оверен 
препис диплома и додатака диплома/уверења о 
положеним испитима свих нивоа студија, очита-
на/копија личне карте кандидата, списак науч-
них и стручних радова, објављене радове и дру-
ге доказе у складу са напред наведеним актима), 
доставити на адресу Факултета политичких наука, 
Београд, Јове Илића 165, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Уз пријаву са дока-
зима кандидат доставља и својеручно потписану 
изјаву о изворности која је у електронском облику 
доступна на линку: www.fpn.bg.ac.rs/5010.

ОСТАЛО: Кандидатима који поднесу благовреме-
не и потпуне пријаве и који испуњавају услове 
конкурса организоваће се приступно предавање 
у складу са Одлуком о извођењу приступног пре-
давања на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“ бр. 195. од 22.09.2016. 
године са изменама и допунама). Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд 
Студентски трг 12-16

тел. 011/7158-151, 7158-177

Ванредни професор за ужу научну 
област Физика кондезоване материје

на одређено време од 5 година,  
са до 30% радног времена

Ванредни професор за ужу научну 
област Статистичка физика

на одређено време од 5 година,  
са до 30% радног времена

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне 
области за коју се бира и остали услови предвиђе-
ни Статутом Физичког факултета и Правилником 
о ближим условима за избор у звања наставника 
и сарадника Физичког факултета, а у складу са 
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС” 
бр. 88/17, 73/18, 27/18 – др. закон, 67/19 и 6/20 – 
др. закон), и Статутом и правилницима Универзи-
тета у Београду. Непостојање сметњи из члана 72 
став 4 Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 – др. закон, 67/19 и 
6/20 – др. закон).

ОСТАЛО: Пријава треба да садржи: биогра-
фију, оверену копију дипломе, опис досадашње 

наставне активности, опис досадашње научне 
активности, преглед научних резултата, списак 
наставних и научних публикација, списак цитата, 
најважније публикације, извод из казнене евиден-
ције и својеручно потписану изјаву о изворности, 
доступну на адреси http: //www.ff.bg.ac.rs/Fakultet/
UvidJavnosti.html. Пријаву је потребно доставити 
у штампаној и едитабилној електронској форми 
(.теx или .доц формат), у складу са темплејтом 
који се налази на адреси http: //www.ff.bg.ac.rs/
Fakultet/UvidJavnosti.html. Пријаву са доказима о 
испуњености услова конкурса доставити Декана-
ту Физичког факултета, Београд, Студентски трг 
12-16 (3. спрат соба 652), у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

ОШ „БРАЋА БАРУХ“
11000 Београд, Деспота Ђурђа 2

тел. 011/218-3541
e-mail: baruh@sezampro.rs

Наставник српског језика
на одређено време до истека мандата 
директора школе или до повратка у 

наставу на лични захтев

Наставник математике
на одређено време до повратка 

запослене са трудничког, породиљског и 
одсуства због неге детета

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства због неге детета

4 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним зако-
ном, и то ако: има одговарајуће образовање; има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у 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 кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; има држављанство Републике Србије; 
зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог чла-
на 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 сас-
тавни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 
1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Докази о испуњавању усло-
ва: пријавни формулар са интернет сајта Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; 
потписана биографија кандидата; оригинал/ове-
рена копија дипломе; оригинал/оверена копија 
уверења о држављанству; оригинал/оверена 
копија уверења о неосуђиваности.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви“. Лице задужено за давање обавештења: 
Марија Стојковић, секретар школе, тел. 011/2183-
541. Пријаве се подносе на горенаведену адре-
су. Конкурс за пријем у радни однос спроводи 
Конкурсна комисија коју ће директор именовати 
посебним решењем. Кандидати који буду иза-
брани у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученици-
ма. Кандидат који буде изабран, пре закључења 
уговора о раду доставља уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способност за рад са 
децом и ученицима.
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ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ“
11000 Београд

Булевар ослобођења 317
тел. 011/3098-280, 2469-629

Оглас објављен 26.02.2020. године у публикацији 
„Послови“ поништава се за радно место: настав-
ник разредне наставе, на неодређено време. 
Остали део конкурса остаје непромењен.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МАШТОЛИНО“

Београд
Димитрија Аврамовића 23

тел. 011/238-00-44, 060/338-00-44

Медицинска сестра – васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена 
средња медицинска школа, занимање медицин-
ска сестра – васпитач или лице са одговарајућим 
вишим образовањем, односно одговарајуће 
високо образовање на студијама првог степена 
(основне струковне студије или специјалистичке 
струковне студије), на којима је оспособљено за 
рад са децом јасленог узраста – васпитач.

Васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршене студије другог степена: мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије или специјалистичке студије или завршене 
студије првог степена, основне академске или 
основне специјалистичке студије у трајању од 
три године, односно завршене основне студије у 
трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године.

Сервирка
УСЛОВИ: завршена средња стручна школа, IV сте-
пен стручне спреме.

ОСТАЛО: Општи услови за све кандидате: про-
писани чланом 24 став 1 Закона о раду и услови 
из члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17), 
односно кандидат мора да има: одговарајуће 
образовање из члана 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, односно чланом 
39 Закона о предшколском васпитању и образо-
вању; држављанство РС; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у 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 кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом (услов 
се доказује приликом закључења уговора о раду). 
Кандидати достављају потребну документацију и 
то: 1. пријавни формулар попуњен, одштампан и 
преузет са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
РС, 2. кратку биографију – CV, 3. оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми, 4. фото-
копију уверења о стеченој лиценци (само уколико 
је поседују), 5. извод из матичне књиге рођених, 
6. уверење о држављанству, 7. уверење да нису 
правоснажном пресудом осуђивани за кривично 
дело утврђено чланом 139 став 1 тачка 3 Закона 

о основама система образовања и васпитања, 8. 
уверење о знању српског језика (само кандидати 
који су одговарајуће образовање стекли на дру-
гом језику). Пријаве се достављају поштом или 
лично на адресу: ПУ „Маштолино“, Београд, Дими-
трија Аврамовића 23, 11000 Београд, са назнаком 
„За конкурс” или на имејл-адресу: vrticmastolino@
gmail.com (документацију послати скенирану), све 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/3974-349

Асистент са докторатом за ужу 
научну област Социјална фармација 

и фармацеутска пракса
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: лице које је стекло научни назив док-
тора наука из области за коју се бира и показује 
смисао за наставни рад; завршен фармацеутски 
факултет. Кандидати уз пријаву на конкурс треба 
да приложе: диплому о завршеним претходним 
степенима студија са просечном оценом и сте-
ченом научном називу доктора наука (оверена 
фотокопија), биографију, извод из матичне књи-
ге рођених (фотокопија) и уверење о држављан-
ству (фотокопија). Услови за избор у звање су 
прописани Законом о високом образовању и Ста-
тутом Фармацеутског факултета Универзитета у 
Београду.

Асистент са докторатом за ужу 
научну област Фармацеутска 

технологија
на одређено време од 3 године

2 извршиоца

УСЛОВИ: лице које је стекло научни назив док-
тора наука из области за коју се бира и показује 
смисао за наставни рад; завршен фармацеутски 
факултет. Кандидати уз пријаву на конкурс тре-
ба да приложе: диплому о завршеним претход-
ним степенима студија са просечном оценом и 
стеченом научном називу доктора наука (оверена 
фотокопија), биографију, извод из матичне књиге 
рођених (фотокопија) и уверење о држављанству 
(фотокопија). Услови за избор у звање су пропи-
сани Законом о високом образовању и Статутом 
Фармацеутског факултета Универзитета у Бео-
граду.

Асистент за ужу научну област 
Медицинска биохемија

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: лице које је студент докторских академ-
ских студија који је сваки од претходних степена 
студија завршио са просечном оценом најмање 
8,00 (осам), односно магистар наука коме је при-
хваћена тема докторске дисертације и показује 
смисао за наставни рад; завршен фармацеутски 
факултет. Кандидати уз пријаву на конкурс треба 
да приложе: диплому о завршеним претходним 
степенима студија (оверене фотокопија); биогра-
фију: уверење о похађању докторских академских 
студија; доказ да је прихваћена тема докторске 
дисертације (уколико је магистар наука); извод из 
матичне књиге рођених (фотокопија) и уверење 
о држављанству (фотокопија). Услови за избор у 
звање су прописани Законом о високом образо-
вању и Статутом Универзитета у Београду и Ста-
тутом Фармацеутског факултета.

Асистент за ужу научну област 
Фармацеутска технологија

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: лице које је студент докторских академ-
ских студија који је сваки од претходних степена 
студија завршио са просечном оценом најмање 
8,00 (осам), односно магистар наука коме је при-
хваћена тема докторске дисертације и показује 

смисао за наставни рад; завршен фармацеутски 
факултет. Кандидати уз пријаву на конкурс треба 
да приложе: диплому о завршеним претходним 
степенима студија (оверене фотокопија); биогра-
фију: уверење о похађању докторских академских 
студија; доказ да је прихваћена тема докторске 
дисертације (уколико је магистар наука); извод из 
матичне књиге рођених (фотокопија) и уверење 
о држављанству (фотокопија). Услови за избор у 
звање су прописани Законом о високом образо-
вању и Статутом Универзитета у Београду и Ста-
тутом Фармацеутског факултета.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима се под-
носе у писаној форми Архиви Факултета, Војводе 
Степе 450, у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

БОР

ОШ „БРАНКО ПЕРИЋ”
19257 Рудна Глава

Рудна Глава бб
тел: 030/2585-650

Наставник предметне наставе  
– музичка култура

са 25% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене  
са функције директора школе

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајуће 
образовање према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи и Закону о основама система обра-
зовања и васпитања; психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у 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 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 дискри-
минаторно понашање; држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: 
пријавни формулар, који се преузима са интернет 
странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, документа о поседовању одго-
варајућег образовања према Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020 и 19/2020) и 
одредбама Закона о основама система образо-
вања и васпитања, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверену фотокопију, не старије 
од шест месеци), доказ о неосуђиваности (уве-
рење из казнене евиденције МУП-а), као и доказ 
о познавању српског језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском јези-
ку). Доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Документа се достављају или у оригиналу или као 
оверене фотокопије. Приложена документација 
се не враћа. Конкурсна комисија школе доноси 
решење о избору кандидата у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање. Уз пријавни формулар кандидат треба да 
приложи сву потребну документацију и достави 
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школи лично или поштом на адресу: ОШ „Бран-
ко Перић”, Рудна Глава бб, 19257 Рудна Глава, са 
назнаком „Пријава на конкурс”. Додатне информа-
ције о конкурсу могу се добити путем телефона: 
030/2585-650.

ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ”
Уровица, Нушићева 48

тел. 019/557-264
e-mail: branislavnusic.urovica@gmail.com

Психолог
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из 
чл. 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/20), 
као и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017 и 13/2018): 1. да има одговарајуће 
високо образовање стечено: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, (2) студије 
другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују 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. годи-
не; лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) из чла-
на 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/20, мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у 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 кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Услови се 
доказују приликом пријема у радни однос и про-
веравају се у току рада. Докази о испуњености 
услова из става 1. тач. 1), 3)–5) члана 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања сас-
тавни су део пријаве на конкурс, а докази да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву при-
ложити: 1. доказ о одговарајућем високом обра-
зовању (оверену фотокопију дипломе о стручној 
спреми са основних студија и студија другог сте-
пена), 2. доказ да кандидат није лице осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малол-
стног 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (уверење МУП-а, не 

старије од 6 месеци), 3. уверење о држављанству 
које није старије од 6 месеци, односно оверену 
фотокопију уверења, 4. извод из матичне књиге 
рођених, односно оверену фотокопију извода, 5. 
доказ о знању језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад (осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на том језику, пошто 
се сматра да они познају језик на којем се изводи 
образовно-васпитни рад). У складу са чланом 154 
став 2, чланом 155 став 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Кандидати који 
уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве кандидата достави-
ти препорученом поштом или лично.

ОШ „СТАНОЈЕ МИЉКОВИЋ”
19229 Брестовац, Маршала Тита 199

тел. 030/436-860

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Директор установе може да буде лице 
које испуњава услове прописане чланом 139 и 
чланом 140 став 1 и 2, а изузетно лице које има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 
Закона о основама система образовања и вапи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020) и то: 1. да 
има одговарајуће високо образовање за наставни-
ка основне школе, педагога и психолога стечено: 
1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке 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, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких 
наука; лице под овом подтачком такође мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у 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 кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик, осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на срп-
ском језику на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Дужност директора школе може да 
обавља лице које има одговарајуће образовање 
за наставника основне школе и подручје рада, 
за педагога и психолога; дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника; 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); да има најмање осам 
година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања; кандидат који је претходно обављао 
дужност директора установе дужан је да достави 

резултате стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања. Изузетно, ако се 
на конкурс не пријави ниједан кандидат са одго-
варајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања, дужност директора основне школе може да 
обавља лице које има одговарајуће образовање 
из члана 140 став 3 тог закона за наставника те 
врсте школе и дозволу за рад наставника, вас-
питача 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 обра-
зовања (високо образовање на студијама првог 
степена – основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије; студија-
ма у трајању од три године или вишим образо-
вањем). Уз пријаву на конкурс учесник конкурса 
за директора прилаже: оверен препис или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
оверену фотокопију лиценце за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника; потврду о рад-
ном искуству у образовању и васпитању на посло-
вима наставника, педагога и психолога; доказ о 
обуци и оверену фотокопију положеног испита 
за директора установе (уколико кандидат има); 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење доставља само именовани кандидат пре 
закључења уговора о раду); уверење МУП-а из 
казнене евиденције, да кандидат нема осуда са 
правним последицама у смислу члана 139 став 1 
тачка 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања; уверење основног суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак и 
да није покренута истрага за кривична дела из 
надлежности тога суда и тужилаштва; уверење 
вишег суда да против кандидата није покренут 
кривични поступак и да није покренута истра-
га за кривична дела из надлежности тога суда и 
тужилаштва; уверење привредног суда да кан-
дидат није осуђиван за привредне преступе, да 
се против истог не води поступак из надлежнос-
ти тога суда и да му није изречена правноснаж-
на судска мера забране обављања делатности 
по Закону о привредним преступима; уверење о 
држављанству Републике Србије; доказ да канди-
дат зна српски језик (осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на српском језику на 
коме се остварује образовно-васпитни рад); извод 
из матичне књиге рођених; очитану личну карту; 
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора 
школе и оцену спољашњег вредновања за кан-
дидата на конкурсу који је претходно обављао 
дужност директора школе; доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника) ако га поседује 
или други доказ о својим стручним и организа-
торским способностима; биографију са кратким 
прегледом кретања у служби. Пријава на конкурс 
(формулар са сајта Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја) за избор директора, 
заједно са потребном документацијом, доставља 
се овој установи поштом на адресу: Основна шко-
ла „Станоје Миљковић” у Брестовцу, Маршала 
Тита 199, 19229 Брестовац, са назнаком „Прија-
ва на конкурс за директора школе” или лично 
у канцеларији секретара школе, сваког радног 
дана у периоду од 08.00 до 13.00 часова. Рок за 
подношење пријаве на конкурс са захтеваном 
документацијом је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Благовременом пријавом на конкурс сма-
тра се пријава која је непосредно предата школи 
пре истека рока утврђеног у конкурсу или је пре 
истека тог рока предата пошти као препоручена 
пошиљка. Ако последњи дан рока пада у недељу 
или на дан државног празника или у неки дру-
ги дан када школа не ради рок истиче истеком 
првог наредног радног дана. Потпуном прија-
вом сматра се пријава која садржи све доказе о 
испуњености услова наведених у тексту конкурса 
за избор директора. Одлука о избору/именовању 
кандидата биће донета у року прописаном чланом 
123 Закона о основама система образовања и вас-
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питања. Докази се достављају у оригиналу или у 
форми оверене копије, не старији од шест месеци 
од дана објављивања конкурса (осим лекарског 
уверења које доставља само изабрани/именовани 
кандидат пре закључења уговора о раду). Фото-
копије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа неће се узети у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити од 
секретара школе или путем телефона: 030/436-
860.

ЧАЧАК

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ
32000 Чачак, Цара Душана 34

тел. 032/303-404

Наставник у звању редовни 
професор или ванредни професор 
за ужу научну област Инжењерски 

процеси
са 20% радног времена, на неодређено 

време или на одређено време  
од пет година

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

ЈАГОДИНА

ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
35226 Кушиљево, Карађорђева 3
e-mail: oskaradjordje@gmail.com

тел. 035/8331-014

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуња-
ва услове прописане чланом 122 став 2, 5 до 11, 
те чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број: 88/2017, 27/2018 – 

др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020 
– у даљем тексту: Закон) и услове прописане Пра-
вилником о ближим условима за избор директора 
установа образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број: 108/2015), и то: да има одго-
варајуће високо образовање из члана 140 став 1 
и 2 Закона за наставника основне школе, педа-
гога или психолога школе, стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета 
или из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука или стече-
но образовање на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10.09.2005. године; 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван 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 кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за повреду забране из чланова 110 до 113 
Закона, те за привредни преступ у вршењу раније 
дужности; да није против њега покренут кривич-
ни поступак, покренута истрага, подигнута оптуж-
ница или му одређен притвор; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик – језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад; 
да има дозволу за рад (лиценцу) наставника, 
васпитача и стручног сарадника; да има обуку 
и положен испит за директора установе; да има 
најмање 8 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања. Пријава на конкурс оба-
везно треба да садржи име и презиме, адресу, 
број телефона и потпис кандидата. Уз пријавни 
формулар, одштампан са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја РС, кандидат за директора прилаже: 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем високом образовању; 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученици-
ма (не старије од 6 месеци од дана достављања 
пријаве на конкурс), које издаје надлежна здрав-
ствена установа; доказ да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела из чл. 139 
став 1 тачка 3 Закона, као ни за повреду забране 
из чланова 110 до 113 Закона – уверење надлеж-
ног МУП-а Републике Србије (оригинал или ове-
рена фотокопија, не старије од 6 месеци од дана 
достављања пријаве на конкурс); доказ да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
привредни преступ у вршењу раније дужности – 
уверење о неосуђиваности издато од надлежног 
привредног суда (оригинал или оверена фотоко-
пија, не старије од 6 месеци од дана достављања 
пријаве на конкурс); доказ да против кандидата 
није покренут кривични поступак, донета наред-
ба о спровођењу истраге, подигнута оптужница 
нити донето решење о одређивању притвора – 
уверење надлежног суда (оригинал или овере-
на фотокопија, не старије од 6 месеци од дана 
достављања пријаве на конкурс); извод из мати-
чне књиге рођених са холограмом (оргинал или 
оверена фотокопија); уверење о држављанству 
Републике Србије (оргинал или оверена фотоко-
пија, не старије од 6 месеци од дана достављања 
пријаве на конкурс); доказ о знању српског јези-
ка на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(кандидат који је одговарајуће образовање стекао 
на српском језику не подноси овај доказ); ове-
рен препис или оверену фотокопију документа о 

положеном стручном испиту за лиценцу, односно 
дозволе за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника; оверена фотокопија, односно препис 
доказа о положеном испиту за директора устано-
ве (документација кандидата без доказа о поло-
женом испиту за директора школе сматраће се 
комплетном уколико су остала документа уред-
но достављена, а изабрани директор школе који 
нема положен испит за директора је дужан да га 
положи у року од 2 године од дана ступања на 
дужност, у складу са условима прописаним зако-
ном), потврду о радном искуству; да има најмање 
8 година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања (потврда мора бити потписана и ове-
рена од стране установе); радну биографију са 
кратким прегледом кретања у служби са подаци-
ма о својим стручним и организационим способ-
ностима; доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата, извештај просветног 
саветника уколико је вршен стручно-педагош-
ки надзор над радом кандидата од стране про-
светног саветника (оверена фотокопија); доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора школе 
и оцену спољашњег вредновања уколико је кан-
дидат претходно обављао функцију директора 
школе (оверена фотокопија). Докази о испуња-
вању услова предвиђених овим огласом, ако нису 
оригинални, него фотокопије или преписи, морају 
бити оверени у складу са Законом о оверавању 
потписа, рукописа и преписа („Службени галасник 
РС”, бр. 93/2014, 22/2015 и 87/2018). Пријаве на 
конкурс са потребном документацијом подносе се 
поштом или достављају лично на адресу: Основна 
школа „Вожд Карађорђе” Кушиљево, Карађорђева 
3, 35226 Кушиљево, у затвореној коверти, са наз-
наком „Конкурс за избор директора школе”. Рок за 
подношење пријаве на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Одлука министра о именовању дирек-
тора 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 Републике 
Србије. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, на број телефона: 
035/8331-014.

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

35000 Јагодина, Милана Мијалковића 14
тел. 035/8223-805

Наставник у звање доцента за ужу 
научну област Примењена биологија

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: научни назив доктор наука – биолош-
ке науке, стечен на акредитованом универзитету 
и акредитованом студијском програму у земљи 
или одговарајућа диплома доктора наука стече-
на у иностранству, призната у складу са Законом 
о високом образовању члан 74 Закона о високом 
образовању и („Службени гласник РС“, 88/17, 
27/18 – др. закон, 73/18, 67/19 и 6/20 – др. зако-
ни), Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Крагујевцу, број III-01-270 од 
30.03.2021 године и Правилником о критерију-
мима за избор у звање наставника Универзите-
та у Крагујевцу, број III-01-523/44 од 16.07.2020 
године са изменама и допунама (оба правилника 
доступна су на сајту Универзитета у Крагујевцу 
https: //www.kg.ac.rs/dokumenti.php на картици 
Универзитетски прописи, избори у звање настав-
ника), као и непостојање сметњи из члана 72 став 
4. Закона о високом образовању. Уз пријаву на 
конкурс доставити: оверене фотокопије диплома 
као доказ о одговарајућој стручној спреми и завр-
шеним претходним степенима студија, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о дрржављан-
ству (не старије од 6 месеци), биографију са 
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подацима о досадашњем раду списак објављених 
научних, односно стручних радова, доказ надлеж-
ног органа о неосуђиваности у смислу члана 72 
став 4 Закона о високом образовању и друге дока-
зе о испуњености услова по овом конкурсу. Сву 
документацију са доказима о испуњености усло-
ва конкурса кандидати су обавезни да доставе и 
у електронском облику, на начин утврђен Упут-
ством за примену, начин достављања попуња-
вања и утврђивање релевантних докумената 
који кандидат доставља у току поступка избо-
ра у звање, који су саставни део Правилника о 
начину и поступку стуцања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Кра-
гујевцу, број III-01-270 од 30.03.2021. године. Рок 
за подношење пријава на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

КИКИНДА

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ”

23300 Кикинда
Краља Петра I Карађорђевића 63

Оглас објављен 14.04.2021. године, поништава се 
у целости, јер је исти објављен 07.04.2021. године 
од када и треба да тече рок за пријаву на оглас.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
23330 Нови Кнежевац

Краља Петра I Карађорђевића 15
тел. 0230/82-679

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи са 
одељењским старешинством – 

предмет Гитара
на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из 
члана 139 став 1 Закона, који прописује да у рад-
ни однос у школи може да буде примљено лице 
под условима прописаним законом, и то ако: 1) 
има одговарајуће образовање; 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима; 3) није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, 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 про-
тив 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 образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
под тачкама 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ под тачком 2) овог конкурса при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Услови 
у погледу образовања наставника (члан 140 став 
1 и 2, члан 141 став 2 и 7 и члан 142 Закона): 
наставник је лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: 
(а) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (б) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 

до 10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1) 
подтачка (б) мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. 
Учесник конкурса треба да испуњава и услове из 
члана 2 став 1 тачка 5) Правилника о степену и 
врсти образовања наставника у основној музичкој 
школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 9/20 и 18/20), односно 
учесник конкурса треба да је: (1) дипломирани 
музичар, усмерење гитариста; (2) дипломирани 
музичар – гитариста; (3) академски музичар гита-
риста; (4) мастер музички уметник, професионал-
ни статус – гитариста; (5) мастер музички умет-
ник, професионални статус камерни музичар, са 
претходно завршеним основним академским сту-
дијама гитаре. У складу са чланом 141 став 7 
послове наставника, може да обавља лице које је 
стекло средње, више или високо образовање на 
српском језику (на коме се остварује образов-
но-васпитни рад) или је положило испит из српс-
ког језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе. Обавезно образовање наставника 
прописано чланом 142 став 1 Закона је образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова. Образо-
вање из претходног става наставник је обавезан 
да стекне у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу. Програм за стицање 
образовања из члана 142 став 1 Закона остварује 
високошколска установа у оквиру акредитованог 
студијског програма или као програм образовања 
током читавог живота, у складу са прописима 
којима се уређује високо образовање. Сматра се 
да наставник који је у току студија положио испи-
те из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, има 
образовање из члана 142 став 1 Закона. Начин 
пријављивања кандидата на конкурс: кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја (у даљем тексту: Минис-
тарство), а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају 
на адресу школе у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Потребна 
документација: 1. оригинал или оверена фотоко-
пија одговарајуће дипломе (уверења); кандидат 
који је стекао одговарајуће високо образовање по 
прописима који уређују високо образовање од 10. 
септембра 2005. године доставља и оригинал или 
оверену фотокопију дипломе (уверења) о стече-
ном високом образовању 1. степена; 2. оригинал 
или оверена фотокопија дипломе (уверења) о сте-
ченом средњем, вишем или високом образовању 
на мађарском језику или оригинал (или оверену 
фотокопију) потврде којом се доказује да је поло-
жио испит из мађарског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе – за доказ о 
знању мађарског језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; 3. оригинал или оверена 
фотокопија уверења Министарства унутрашњих 
послова којим кандидат доказује да није осуђиван 
у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона; 4. 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије; 5. доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима доставља само изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Напомена у 
вези образовања стеченог у некој од република 
СФРЈ, образовања стеченог у систему војног 
школства и образовања стеченог у иностранству: 
I Када је образовање стечено у некој од републи-
ка СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори 
до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској, 
а врста образовања не одговара врсти образо-
вања која је прописана чланом 140 Закона, 
министар, по претходно прибављеном мишљењу 
одговарајуће високошколске установе, решењем 

утврђује да ли је врста образовања одговарајућа 
за обављање послова наставника. II Када је обра-
зовање стечено у систему војног школства, 
испуњеност услова у погледу стеченог образо-
вања за обављање послова наставника, по прет-
ходно прибављеном мишљењу одговарајуће висо-
кошколске установе, утврђује решењем министар. 
III Када је образовање стечено у иностранству, 
испуњеност услова у погледу стеченог образо-
вања за обављање послова наставника, на основу 
акта о признавању стране високошколске исправе 
и мишљења одговарајуће високошколске устано-
ве, утврђује решењем министар. Кандидати под I, 
II, III достављају оригинал или оверену фотоко-
пију одговарајућег решења министра. Сви докази 
морају бити достављени у оригиналу или у овере-
ној фотокопији. Пријавни формулар са документа-
цијом доставити на адресу: Основна музичка шко-
ла, Краља Петра I Карађорђевића 15, 23330 Нови 
Кнежевац, са назнаком „За конкурс”. Сва потребна 
обавештења могу се добити од секретара школе, 
лично или на телефон: 0230/82-100. Конкурсна 
комисија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос из члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања, у 
року од осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
комисија ће одбацити. Кандидати који испуњавају 
услове за пријем у радни однос из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања, који су изабрани у ужи избор, у року од 
осам дана упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања у Кикинди 
применом стандардизованих поступака. У року од 
осам дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са ученицима конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос. Уко-
лико кандидат не дође на психолошку процену 
способности за рад са ученицима сматраће се да 
је пријаву на конкурс повукао те ће комисија 
његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе у року 
од 15 радних дана од дана сачињавања листе и 
доноси решење о избору кандидата у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Уколико кандидат не дође на разговор у 
заказаном термину, сматраће се да је повукао 
пријаву на конкурс, те ће комисија његову пријаву 
одбацити.

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи са 
одељењским старешинством – 

предмет Клавир
на српском наставном језику

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из 
члана 139 став 1 Закона, који прописује да у рад-
ни однос у школи може да буде примљено лице 
под условима прописаним законом и то ако: 1) 
има одговарајуће образовање; 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима; 3) није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, 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 на којем остварује образовно-васпит-
ни рад. Докази о испуњености услова под тачкама 
1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ под тачком 2) овог конкурса прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Услови у погле-
ду образовања наставника (члан 140 став 1 и 2, 
члан 141 став 2 и 7 и члан 142 Закона): наставник 
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је лице које је стекло одговарајуће високо обра-
зовање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (а) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (б) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1) 
подтачка (б) мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. 
Учесник конкурса треба да испуњава и услове из 
члана 2 став 1 тачка 5) Правилника о степену и 
врсти образовања наставника у основној музич-
кој школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, 
бр. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 9/20 и 18/20), односно 
учесник конкурса треба да је: (1) дипломирани 
музичар, усмерење пијаниста; (2) дипломирани 
музичар – пијаниста; (3) академски музичар пија-
ниста; (4) мастер музички уметник, професионал-
ни статус – клавириста; (5) мастер музички умет-
ник, професионални статус камерни музичар, са 
претходно завршеним основним академским сту-
дијама клавира. У складу са чланом 141 став 7 
послове наставника, може да обавља лице које 
је стекло средње, више или високо образовање 
на српском језику (на коме се остварује образов-
но-васпитни рад), или је положило испит из српс-
ког језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе. Обавезно образовање наставника 
прописано чланом 142 став 1 Закона је образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова. Образо-
вање из претходног става наставник је обавезан 
да стекне у року од једне, а највише две годи-
не од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу. Програм за стицање 
образовања из члана 142 став 1 Закона остварује 
високошколска установа у оквиру акредитованог 
студијског програма или као програм образовања 
током читавог живота, у складу са прописима 
којима се уређује високо образовање. Сматра 
се да наставник, који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу има 
образовање из члана 142 став 1 Закона. Начин 
пријављивања кандидата на конкурс: кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја (у даљем тексту: Минис-
тарство), а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају 
на адресу школе у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији Национал-
не службе за запошљавање „Послови”. Потребна 
документација: 1. оригинал или оверена фотоко-
пија одговарајуће дипломе (уверења); кандидат 
који је стекао одговарајуће високо образовање 
по прописима који уређују високо образовање 
од 10. септембра 2005. године доставља и ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе (уверења) 
о стеченом високом образовању 1. степена; 2. 
оригинал или оверена фотокопија дипломе (уве-
рења) о стеченом средњем, вишем или високом 
образовању на српском језику или оригинал (или 
оверену фотокопију) потврде којом се доказује да 
је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе – за доказ 
о знању српског језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад; 3. оригинал или оверена 
фотокопија уверења Министарства унутрашњих 
послова којим кандидат доказује да није осуђиван 
у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона; 
4. оригинал или оверена фотокопија уверења о 

држављанству Републике Србије; 5. доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима доставља само изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Напомена 
у вези образовања стеченог у некој од републи-
ка СФРЈ, образовања стеченог у систему војног 
школства и образовања стеченог у иностранству: 
I Када је образовање стечено у некој од репу-
блика СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној 
Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици 
Српској, а врста образовања не одговара врсти 
образовања која је прописана чланом 140 Закона, 
министар, по претходно прибављеном мишљењу 
одговарајуће високошколске установе, решењем 
утврђује да ли је врста образовања одговарајућа 
за обављање послова наставника. II Када је 
образовање стечено у систему војног школства, 
испуњеност услова у погледу стеченог образо-
вања за обављање послова наставника, по прет-
ходно прибављеном мишљењу одговарајуће висо-
кошколске установе, утврђује решењем министар. 
III Када је образовање стечено у иностранству, 
испуњеност услова у погледу стеченог образо-
вања за обављање послова наставника, на основу 
акта о признавању стране високошколске исправе 
и мишљења одговарајуће високошколске устано-
ве, утврђује решењем министар. Кандидати под I, 
II, III достављају оригинал или оверену фотоко-
пију одговарајућег решења министра. Сви докази 
морају бити достављени у оригиналу или у овере-
ној фотокопији.

ОСТАЛО: Пријавни формулар са документацијом 
доставити на адресу: Основна музичка школа, 
Краља Петра I Карађорђевића 15, 23330 Нови 
Кнежевац, са назнаком „За конкурс”. Сва потребна 
обавештења могу се добити од секретара школе, 
лично или на телефон: 0230/82-100. Конкурсна 
комисија утврђује испуњеност услова кандида-
та за пријем у радни однос из члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања, у 
року од осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
комисија ће одбацити. Кандидати који испуњавају 
услове за пријем у радни однос из члана 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, 
који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања у Кикинди применом 
стандардизованих поступака. У року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са ученицима конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос. Уколико канди-
дат не дође на психолошку процену способности 
за рад са ученицима сматраће се да је пријаву на 
конкурс повукао, те ће комисија његову пријаву 
одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе у року од 15 радних дана 
од дана сачињавања листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Уколико 
кандидат не дође на разговор у заказаном терми-
ну, сматраће се да је повукао пријаву на конкурс, 
те ће комисија његову пријаву одбацити.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ

38227 Звечан, Краља Петра I бр. 117
тел. 028/497-924

ОДСЕК ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ

Наставник у звање доцента за ужу 
уметничку област Фотографија

на период од пет година

Наставник у звање доцента за ужу 
теоријско-уметничку област Писмо 

са типографијом
на период од пет година

ОДСЕК МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ

Наставник у звање доцента или 
ванредног професора за ужу 

уметничку област Композиција
на период од пет година

Сарадник у звање уметнички 
сарадник за област Музичка 

уметност
на период од четири године

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица 
која испуњавају прописане опште и посебне усло-
ве предвиђене Законом о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – 
др. закон, 73/2018, 67/2018, 67/2019, 6/2020 – др. 
закони и 11/2021 – аутентично тумачење), Стату-
том Универзитета, Статутом Факултета уметности, 
Правилником о ближим условима за избор у звања 
наставника Универзитета у Приштини, Правилни-
ком о начину и поступку стицања звања настав-
ника и заснивања радног односа на Универзитету 
у Приштини, Правилником о начину и поступку 
утврђивања предлога за стицање звања и засни-
вања радног односа наставника на Факултету 
уметности у Приштини, Правилником о условима, 
начину и поступку стицања звања сарадника на 
Факултету уметности у Приштини и Минималним 
условима Националног савета за избор у звања 
наставника на Универзитету, Репрезентативним 
референцама (Стандард 9 – Наставно особље: 
за образовно-уметничку област Ликовне и при-
мењене уметности и дизајн и образовно-уметнич-
ку област Музичке уметности), у складу са којима 
ће бити извршен избор пријављених кандидата. 
Учесник конкурса у штампаној и електронској 
форми, прилаже: својеручно потписану пријаву 
на конкурс (у три штампана примерка) која треба 
да садржи: звање и област за за коју је конкурс 
расписан и у којим средствима јавног информи-
сања је објављен, списак приложене документа-
ције, адресу кандидата – начине контакта, ове-
рен препис дипломе/а о стеченом/им степену/има 
стручне спреме у оквиру уже области за коју је 
конкурс расоисан (у једном штампаном примерку); 
уверење да није осуђиван (у једном штампаном 
примерку); биографију са библиографијом (у три 
штампана примерка), на прописаном обрасцу који 
се може преузети са сајта Факултета, „хиперлин-
ковану“ релевантним скенираним документима 
за област за коју конкурише, користећи Модел 
и упутство Универзитета у Приштини на лин-
ку: https://pr.ac.rs/wp-content/uploads/2021/03/
model_i_uputstvo_izbor_u_zvanje-2.zip (за избор 
наставника), односно Модел и упутство Факулте-
та, на линку: http://www.art.pr.ac.rs/images/doc/
obrasci/Model_i_uputstvo_SARADNICI.rar. Комплет-
на документација доставља се у пет идентичних 
примерака у електронској форми (на CD-у), на 
адресу: Факултет уметности, Краља Петра I бр. 
117, 38227 Звечан. За додатне информације кан-
дидати се могу обратити на тел. 028/497-924. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити разматране.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица
Анри Динана бб
тел. 028/498-298

Ванредни професор за ужу научну 
област Хистологија и ембриологија

Доцент за ужу научну област 
Нуклеарна медицина

УСЛОВИ: Услови за избор наставника: 

а) У звање ванредног професора може бити бира-
но лице које испуњава следеће услове: услови за 
први избор у звање ванредног професора – оба-
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везни услови: 1. испуњени услови за избор у 
звање доцента; 2. позитивна оцена педагошког 
рада у студентским анкетама током целокупног 
претходног изборног; 3. обавезно педагошко 
искуство на универзитету у трајању од најмање 
три године; 4. објављена два рада из научне 
области за коју се бира, у периоду од избора у 
звање доцента, у часописима категорије М21, М22 
или М23; 5. оригинално стручно остварење, руко-
вођење или учешће у пројекту; 6. одобрен уџбе-
ник, монографија, практикум или збирка задатака 
од стране наставно-научног већа факултета (све 
са ИСБН бројем) за ужу научну област за коју се 
бира. Изборни услови: Кандидат за избор у звање 
мора да испуни најмање два изборна елемента 
предвиђена члановима 5, 6. и 7, који морају да 
буду наведени и образложени у реферату коми-
сије за писање извештаја о пријављеним канди-
датима за избор у звање наставника. Услови за 
сваки следећи избор у звање ванредног професо-
ра – обавезни: позитивна оцена педагошког рада 
у студентским анкетама током целокупног прет-
ходног изборног периода; објављен један рад из 
научне области за коју се бира у часопису катего-
рије М21, М22 или М23 у периоду од последњег 
избора у звање ванредног професора. Изборни 
услови: Кандидат за избор у звање мора да испу-
ни најмање два изборна елемента предвиђена 
члановима 5, 6 и 7, који морају да буду наведени 
и образложени у реферату комисије за писање 
извештаја о пријављеним кандидатима за избор 
у звање наставника.

б) У звање доцента може бити бирано лице које 
испуњава следеће услове: Услови за први избор 
у звање доцента – обавезни услови: 1. приступно 
предавање из области за коју се бира, позитивно 
оцењено од стране високошколске установе; 2. 
позитивна оцена педагошког рада у студентским 
анкетама током целокупног претходног изборног 
периода; 3. обавезно педагошко искуство на уни-
верзитету у трајању од најмање три године; 4. 
објављен један рад из научне области за коју се 
бира у часопису категорије М21, М22 или М23. 
Изборни услови: Кандидат за избор у звање мора 
да испуни најмање два изборна елемента пред-
виђена члановима 5, 6 и 7 који морају да буду 
наведени и образложени у реферату комисије 
за писање извештаја о пријављеним кандидати-
ма за избор у звање наставника. Услови за сва-
ки следећи избор у звање доцента – обавезни 
услови: 1. позитивна оцена педагошког рада у 
студентским анкетама током целокупног претход-
ног изборног периода; 2. објављен један рад из 
научне области за коју се бира у часопису кате-
горије М21, М22 или М23 у периоду од последњег 
избора у звање доцента. Изборни услови: Кан-
дидат за избор у звање мора да испуни најмање 
два изборна елемента предвиђена члановима 5, 
6 и 7, који морају да буду наведени и образло-
жени у реферату комисије за писање извештаја 
о пријављеним кандидатима за избор у звање 
наставника.

ОСТАЛО: Посебни услови, оцена испуњености 
услова и поступак избора наставника и сарад-
ника регулисани су Законом о високом образо-
вању, Правилником о ближим условима за избор 
наставника Универзитета у Приштини – Косовска 
Митровица, Статутом Медицинског факултета у 
Приштини – Косовска Митровица. Уз пријаву на 
конкурс кандидати су дужни да доставе доказе 
о испуњености услова предвиђених конкурсом. 
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“ и на сајту Факултета. 
Пријаве доставити на адресу: Медицински факул-
тет у Приштини, 38220 Косовска Митровица, 
Анри Динана бб или предајом Архиви Факултета: 
028/498-298.

КРАГУЈЕВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАДА НАУМОВИЋ”

34000 Крагујевац
Саве Ковачевића 30

тел. 034/335-074

Васпитач
за рад са децом узраста од три године 

до поласка у школу, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог  

преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: Послове васпитача, за рад са децом 
узраста од три године до поласка у школу, могу 
обављати лица која испуњавају услове прописане 
законом и имају одговарајуће образовање – лица 
на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије, 
мастер струковне студије) и специјалистичке 
струковне студије, по прописима који су уређи-
вали високо образовање у периоду од 10. септем-
бра 2005. године до 7. октобра 2017. године; или 
лица на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; или лица на студијама првог степена (основне 
струковне студије, основне академске студије или 
специјалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или више образовање; 
или изузетно: лице које има средње образовање 
и године радног искуства на тим пословима сте-
чено до дана ступања на снагу прописа којима 
се уређује област предшколског васпитања и 
образовања и имају дозволу за рад (лиценцу); да 
имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом (доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом, не 
старији од 6 месеци, подноси се пре закључења 
уговора о раду); да нису осуђивани правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18, 10/19); да имају држављанство 
Републике Србије; да знају српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати прилажу: потпуну личну и 
радну биографију, са адресом и контакт телефо-
ном – CV, оверену копију дипломе, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), уверење да кандидат није 
осуђиван (уверење МУП-а, не старије од 6 месе-
ци), формулар за пријаву на конкурс. Кандидати 
попуњавају формулар за пријаву на конкурс на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја РС, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним фор-
муларом достављају установи, лично или путем 
поште на горенаведену адресу. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс 
је отворен 8 дана.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАДА НАУМОВИЋ”

34000 Крагујевац
Саве Ковачевића 30

тел. 034/335-074 

Медицинска сестра – васпитач
за рад са децом од шест месеци до три 

године, на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: послове и радне задатке медицинске 
сестре – васпитача, за рад са децом од шест месе-
ци до три године, може обављати: лице које има 
средње образовање у трајању од четири године – 
медицинска сестра-васпитач; лице које има одго-
варајуће више образовање, односно одговарајуће 

високо образовање на студијама првог степена 
(основне струковне студије или специјалистичке 
струковне студије), на којима је оспособљено за 
рад са децом јасленог узраста – васпитач; има 
дозволу за рад (лиценцу); психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом (доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом, не старији од 6 месеци, подно-
си се пре закључења уговора о раду); да није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19); 
држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Кандидати прилажу: потпуну личну и 
радну биографију, са адресом и контакт телефо-
ном – CV, оверену копију дипломе; извод из мати-
чне књиге рођених; уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци); уверење да кандидат није 
осуђиван (уверење МУП-а, не старије од 6 месе-
ци); формулар за пријаву на конкурс. Кандидати 
попуњавају формулар за пријаву на конкурс на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја РС, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним фор-
муларом достављају установи, лично или путем 
поште на горенаведену адресу. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс 
је отворен 8 дана.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„СОФИЈА РИСТИЋ”

34310 Топола
Авенија краља Петра I 10/а

тел. 034/6811-489

Васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања: 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије); на студијима првог степена 
(основне академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије), студијима у трајању 
од три године или више образовање; образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова; да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у 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 кривич-
них 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 дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад (српски језик). Кандидат попуња-
ва пријавни формулар за пријаву на конкурс који 
се налази на званичној интрнет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Уз одштампани пријавни формулар, кандидат 
доставља: оверену фотокопију дипломе, однос-
но дипломе и додатка уз диплому о одговарајућој 
стручној спреми или уверења о стеченој стручној 
спреми и уверење о положеним испитима (уколи-
ко се прилаже уверење оно не може бити старије 
од шест месеци); уверење о положеном струч-
ном испиту или уверење о положеном испиту за 
лиценцу (ако је кандидат исти полагао); извод из 
матичне књиге рођених – оригинал или оверена 
фотокопија; уверење о држављанству, не ста-

САЈМОВИ 
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рије од шест месеци (ако се доставља фотокопија 
мора бити оверена); уверење полицијске управе, 
не старије од шест месеци да лице није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (ако се доставља фотоко-
пија уверења мора бити оверена); ако кандидат 
није стекао одговарајуће образовање на српском 
језику – уверење да је положио испит из српског 
језика са методиком по програму одговарајуће 
високошколске установе. Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом (лекарско уверење) прибавља се 
пре закључења уговора о раду.

Медицинска сестра – васпитач
УСЛОВИ: средње образовање, медицинска сестра 
– васпитач. Кандидат уз пријавни формулар прила-
же: оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, уверење или потврду о неосуђиваности 
за горе наведена кривична дела коју издаје поли-
цијска управа (оригинал), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија), уве-
рење о држављанству, не старије од шест месеци 
(оригинал или оверена фотокопија). Доказ да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом (лекарско уверење) при-
бавља се пре закључења уговора о раду.

Помоћна куварица – сервирка
УСЛОВИ: други степен стручне спреме. Кандидат 
уз пријавни формулар прилаже: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, уверење 
или потврду о неосуђиваности за горе наведе-
на кривична дела коју издаје полицијска упра-
ва (оригинал), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија), уверење 
о држављанству (не старије од шест месеци), 
очитану или фотокопију личне карте. Доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом (лекарско уверење) 
прибавља се пре закључења уговора о раду.

Спремачица
УСЛОВИ: први степен стручне спреме (осмого-
дишња школа). Кандидат уз пријавни формулар 
прилаже: оверену фотокопију сведочанства о 
завршеној основној школи, уверење или потвр-
ду о неосуђиваности за горе наведена кривична 
дела коју издаје полицијска управа (оригинал), 
извод из матичне књиге рођених (оригинал), уве-
рење о држављанству (не старије од шест месе-
ци), очитану или фотокопију личне карте. Доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом (лекарско уверење) 
прибавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Пријавни формулар са потребном доку-
ментацијом слати на адресу: Авенија краља Петра 
I бр. 10/а, 34310 Топола, са назнаком „Конкурс 
за ________________________”. Конкурс спрово-
ди конкурсна комисија коју именује директор и 
има најмање три члана, а чији је обавезни члан 
секретар установе. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс је 
отворен 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови”. Контакт телефон: 034/6811-489.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
Крагујевац, Јована Цвијића бб

тел. 064/6454-532

Наставник у звање доцент  
за уметничку област  

Ликовне уметности, ужа уметничка 
област Сликарство

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Услови за избор наставника у пољу 
уметности – Ликовне и примењене уметности, за 
избор у звање доцент: доктор или магистар из 
одговарајуће уже уметничке области са најмањом 
просечном оценом 8 (на свим нивоима студија) 
и способност за наставни рад, односно најмање 
три године педагошког искуства на високошкол-
ској установи, доктор уметности, уметничка ост-
варења и способност за наставни рад или високо 
образовање мастер академских студија, призната 
уметничка остварења из области за коју се бира 
и способност за наставни рад. Предуслов је непо-
стојање сметње из чл. 72 ст. 4 Закона о високом 
образовању и остали општи, обавезни, изборни и 
посебни услови који су предвиђени чл. 74 и чл. 75 
Закона о високом образовању („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – др. закон, 73/2018, 
67/19 и 6/20 – др. закони), Статутом Универзите-
та у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01-142 
од 22.02.2021. године – www.kg.ac.rs), Статутом 
Филолошко-уметничког факултета у Крагује-
вцу (бр. 01-3691/1 од 02.03.2021. године – пре-
чишћен текст), Законом о раду („Службени глас-
ник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/14, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/18 – 
аутентично тумачење), Правилником о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Крагујевцу (III-
01-270 од 30.03.2021. године – пречишћен текст), 
Правилником о критеријумима за избор у звање 
наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-
523/44 од 16. 7. 2020. године), Одлуком о допуни 
Правилника о критеријумима за избор у звање 
наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-
871/19 од 29.10.2020. године), Одлуком о измени 
и допуни Правилника о критеријумима за избор у 
звање наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. 
III-01-1161/22 од 28.12.2020. године), Одлуком о 
измени и допуни Правилника о критеријумима за 
избор у звање наставника Универзитета у Крагује-
вцу (бр. III-01-37/16 од 28.01.2021. године), Пра-
вилником о ужим научним, уметничким и струч-
ним областима Универзитета у Крагујевцу (бр. 
III-01-342/23 од 28. 5. 2020), Одлуком о измени и 
допуни Правилника о ужим научним, уметничким 
и стручним областима Универзитета у Крагује-
вцу (бр. III-01-1161/24 од 28.12.2020), Одлуком 
о измени и допуни Правилника о ужим научним, 
уметничким и стручним областима Универзитета 
у Крагујевцу (бр. III-01-230/11 од 25. 3. 2021) – 
www.kg.ac.rs и другим актима Факултета и Уни-
верзитета у Крагујевцу. Документа која је потреб-
но доставити на наведени конкурс: пријава на 
конкурс; биографија и стручна биографија; ове-
рене копије диплома свих нивоа студија; извод из 
матичне књиге рођених (оверена копија); фотоко-
пија личне карте и очитана лична карта; потврда 
надлежног органа (полицијске управе) да канди-
дат није осуђиван за кривична дела предвиђена 
чланом 72 став 4 Закона о високом образовању 
(оригинал или оверена копија); потврда Комисије 
за обезбеђење и унапређење квалитета о педа-
гошком раду (за кандидате који су у радном одно-
су на ФИЛУМ-у); потврда о педагошком искуству 
на високошколској установи; за кандидате који се 
први пут бирају у звање наставника и заснивају 
радни однос на факултету у саставу Универзите-
та у Крагујевцу предвиђено је јавно приступно 
предавање. Фотокопије докумената морају бити 
оверене у једном примерку. Пријава кандидата 
уз коју није приложена комплетна документа-
ција тражена конкурсом као доказ о испуњености 
услова, сматраће се неуредном и неће се узети 

у разматрање. Сву конкурсну документацију са 
доказима о испуњености услова конкурса кан-
дидати су обавезни да доставе у штампаној и 
електронској форми (на компакт диску – CD-у) у 
3 примерка, у складу са Упутством за примену, 
начин достављања, попуњавања и утврђивања 
релевантних докумената које кандидат доставља 
у току поступка избора у звање које је саставни 
део Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-270 од 30. 
3. 2021. године – пречишћен текст, доступно на: 
http: //www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Прили-
ком доказивања биографских података, кандидат 
је дужан да се придржава Закона о заштити пода-
така о личности, односно да све личне податке, 
технички, одговарајуће прикрије. Сва документа-
ција и радови достављају се Служби за опште и 
правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагује-
вачке гимназије или поштом на адресу: Филолош-
ко-уметнички факултет, Јована Цвијића бб, 34000 
Крагујевац. Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања конкурса.

КРАЉЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА „МЛАДОСТ”
36217 Врњци, Железничка 26

тел. 036/631-885

Наставник разредне наставе
у продуженом боравка

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа из члана 24 Закона о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/18 – аут. 
тумачење), кандидат треба да испуњава и услове 
у складу са чл. 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/2018 – др. закони, 10/19 
и 6/2020) и да има одговарајуће образовање у 
складу са Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли. Уз пријаву на конкурс доставити: уверење 
о држављанству, не старије од 6 месеци; извод 
из матичне књиге рођених, са холограмом; ори-
гинал или оверен препис / фотокопију дипломе 
о стеченом образовању из члана 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања. У 
складу са чланом 142 став 1 и 2 Закона, обавез-
но образовање лица из члана 140 овог закона је 
образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких 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 методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова. 
Образовање из става 1 овог члана, наставник, 
васпитач и стручни сарадник је обавезан да стек-
не у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу; доказ о испуњености услова 
из члана 139 став 1 тачка 5 Закона о основама 
ситема образовања и васпитања – за извођење 
наставе на српском језику (уколико кандидат није 
стекао средње, више или високо образовање на 
српском језику у обавези је да достави доказ да 
је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе); доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење), подноси само изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду; уверење да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-

Посао се не чека, 
посао се тражи
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родним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи у складу 
са чланом 154 став 2 Закона. Рок за подношење 
пријаве са важећим, односно уредно овереним 
фотокопијама потребних докумената је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве 
неће се разматрати. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос 
из члана 139 Закона у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати који 
су изабрани у ужи избор, у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на 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 спо-
собности за рад са децом и ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са лис-
те из претходног става и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Пријаве са потребном 
документацијом слати на адресу школе: Основна 
школа „Младост”, 36217 Врњци, Железничка 26. 
Сва обавештења на телефон: 036/631-885.

СРЕДЊА ШКОЛА
„КРАЉИЦА ЈЕЛЕНА”

36350 Рашка, Омладински центар бб

Наставник математике
УСЛОВИ: прописани Законом о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020), 
Законом о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС и 
113/17), Правилником о врсти и степену образо-
вања наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним шко-
лама („Службени гласник РС”, бр. 8/2015, 11/2016, 
13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019), Правилником 
о организацији и систематизацији радних мес-
та и то: да је кандидат држављанин Републике 
Србије; да је пунолетан; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученици-
ма; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да зна српски језик. Образовање у складу са 
одредбама члана 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/18, 10/2019 и 6/2020), а у погледу 
врсте стручне спреме да испуњава услове про-
писане Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним шко-
лама („Службени гласник РС”, бр. 8/2015, 11/2016, 
13/16, 2/2017, 13/2018 и 7/2019), у складу са чла-
ном 142 став 12 и 4 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/18, 10/2019 и 6/2020), обавезно 
образовање из члана 140 овог закона је образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисци-

плина и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова. Сматра се 
да наставник, васпитач и стручни сарадник који 
је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, однос-
но испит за лиценцу, има тражено образовање из 
става 1 овог члана закона. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
РС. Уз попуњени пријавни формулар кандидати 
треба да приложе следеће доказе: извод из мати-
чне књиге рођених (са холограмом), уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), диплому 
или уверење о врсти и степену стручне спреме, 
извод из казнене евиденције (КЕ) као доказ да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив 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; 
потврда високошколске установе да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студирања или након дипло-
мирања 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 пре-
носа бодова. Уз пријавни формулар који се пре-
узима са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, кандидати 
достављају потребну документацију у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву је 
потребно доставити: биографију, извод из матич-
не књиге рођених, оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, уверење о неосуђиваности 
издато од МУП-а Републике Србије и уверење о 
држављанству. Лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима изабрани кандидат ће доставити пре 
закључења уговора о раду. Оригинали уверења 
не смеју бити старији од 6 месеци. Доказ о позна-
вању српског језика подноси кандидат који није 
стекао диплому на српском језику. Докази који су 
приложени уз пријаву не враћају се. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање. Рок за подношење пријава за учешће на 
конкурсу је 8 дана од дана оглашавања конкур-
са у публикацији „Послови”. Пријаве се предају 
лично у секретаријату школе или путем поште на 
адресу: Средња школа „Краљица Јелена”, Омла-
дински центар бб, 36350 Рашка. Решење о избору 
кандидата биће донето у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима.

ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЗЕНЕЉ ХАЈДИНИ“

Тупале
16240 Медвеђа

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба 
да испуњава услове прописане члановима 122, 
139 и 140 ставови 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/2017, 27/2018 и други закони, 10/2019, 
27/2018 и други закони 6/2020); да има одгова-
рајуће високо образовање за наставника основне 
школе, педагога или психолога школе стечено на 
студијама другог степена (мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије у складу 
са законом о високом образовању; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 

по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да има лиценцу, 
односно стручни испит за наставника, педагога 
или психолога; да има најмање 8 година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања и вас-
питања; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примања или давања мита, за 
кривична дела против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад, албански језик; да има физич-
ку, психичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима. Уз пријаву на конкурс канди-
дат је у обавези да приложи: оверен препис или 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању; оверен препис (фотоко-
пију) уверења о положеном стручном испиту; 
потврду о радном стажу од најмање 8 година у 
области образовања и васпитања, не старије од 
6 месеци; уверење из суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак, донета наред-
ба о спровођењу истраге, покренута оптужница 
или донето решење о одређивању притвора, не 
старије од 6 месеци; уверење да није осуђиван 
правоснажном пресудом за наведена кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; уверење 
о држављанству Републике Србије, не старије од 
6 месеци; извод из матичне књиге рођених, не 
старији од 6 месеци; пријаву на конкурс са рад-
ном биографијом и прегледом кретања у служ-
би; доказ о знању језика на ком се остварује 
образовно-васпитни рад, албански језик. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве се подно-
се на адресу школе: Основна школа „Зенељ Хај-
дини“ Тупале, 16240 Медвеђа. Ближа обавештења 
могу се добити у секретаријату школе, на број 
телефона: 062/1764-716.

НИШ

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

18000 Ниш, Чарнојевића 10а

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Научне дисциплине у 

спорту и физичком васпитању
за предмете Катедре за примењену 

кинезиологију

УСЛОВИ: за заснивање радног односа сарадни-
ка, у звању асистента прописани су чланом 84 
Закона о високом образовању, чланом 177 Ста-
тута Универзитета у Нишу и чланом 119 Статута 
Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу: 
високошколска установа бира у звање асистента 
студента докторских студија који је сваки од прет-
ходних степена студија завршио са просечном 
оценом најмање осам (8) и који показује смисао 
за наставни рад; високошколска установа може 
изабрати у звање асистента и магистра наука 
коме је прихваћена тема докторске дисертације. 
Рок за пријављивање кандидата је петнаест (15) 
дана од дана објављивања конкурса. Кандидати 
достављају: пријаву са биографским подацима, 
препис дипломе о стеченом високом образовању, 
препис дипломе о стеченом звању мастера, ака-
демском називу магистра наука, потврду о стату-
су студента докторских студија или пријављеној 
докторској дисертацији, списак радова са библио-
графским подацима, предност ће имати кандидат 
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који има већи број објављених радова везаних 
за ужу научну област за коју се бира и предмете 
Катедре за примењену кинезиологију, као и саме 
радове, на адресу Факултета спорта и физичког 
васпитања у Нишу, Чарнојевића 10а.

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Научне дисциплине у 

спорту и физичком васпитању
за предмете Катедре колективних 

спортова

УСЛОВИ: за заснивање радног односа сарадни-
ка, у звању асистента прописани су чланом 84 
Закона о високом образовању, чланом 177 Ста-
тута Универзитета у Нишу и чланом 119 Статута 
Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу: 
високошколска установа бира у звање асистента 
студента докторских студија који је сваки од прет-
ходних степена студија завршио са просечном 
оценом најмање осам (8) и који показује смисао 
за наставни рад; високошколска установа може 
изабрати у звање асистента и магистра наука 
коме је прихваћена тема докторске дисертације. 
Рок за пријављивање кандидата је петнаест (15) 
дана од дана објављивања конкурса. Кандидати 
достављају: пријаву са биографским подацима, 
препис дипломе о стеченом високом образовању, 
препис дипломе о стеченом звању мастера, ака-
демском називу магистра наука, потврду о стату-
су студента докторских студија или пријављеној 
докторској дисертацији, списак радова са библио-
графским подацима, предност ће имати кандидат 
који има већи број објављених радова везаних 
за ужу научну област за коју се бира и предмете 
Катедре колективних спортова, као и саме радо-
ве, на адресу Факултета спорта и физичког васпи-
тања у Нишу, Чарнојевића 10а.

ОСНОВНА ШКОЛА ЗА
УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

„СМЕХ И СУЗА“
18220 Алексинац

Станка Милосављевића 9

Медицински техничар
у посебним условима

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање и то: средње образовање – IV степен 
стручне спреме, стечено у складу са прописима 
који уређују област здравствене заштите, смер 
општи, у складу са Законом. Уз пријаву потреб-
но је доставити: пријавни формулар (интернет 
страна Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја); диплому о стеченом образовању 
(оригинал или оверену фотокопију); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или фотоко-
пија са холограмом); уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена 
фотокопија); лекарско уверење (не старије од 6 
месеци), доставити пре закључења уговора; уве-
рење о неосуђиваности из МУП-а (не старије од 6 
месеци, оригинал или оверена фотокопија); личну 
биографију (CV) са контакт подацима; доказ или 
уверење о положеном стручном испиту; завршен 
приправнички стаж. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве слати лично или на адресу: ОШ „Смех и 
суза“, Станка Милосављевића 9, 18220 Алексинац, 
са назнаком „За конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“
18206 Јелашница

Српских просветитеља 7

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабран 
кандидат који испуњава услове прописане чла-
ном 122 став 2 и 5 чланом 139 и чланом 140 ст. 1 

и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања и Правилником о ближим условима за 
избор директора установа образовања и васпи-
тања и то: да има стечено одговарајуће високо 
образовање за наставника основне школе и под-
ручје рада, за педагога и психолога: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; студије другог сте-
пена из области педагошких наука или интердис-
ц и п л и н а р н е ,  м у л т и д и с ц и п л и н а р н е , 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких нау-
ка (лице под овом подтачком такође мора да има 
завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета); на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за привредни преступ у вршењу раније 
дужности; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање 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 про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију; да за кандидата није утврђе-
но дискриминаторно понашање, у складу са зако-
ном (кандидат не може да буде лице за које је у 
поступку и на начин прописан законом утврђено 
дискриминаторно понашење); да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад; да 
има дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручних сарадника; да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; да има обуку и положен испит за директо-
ра установе (изабрани кандидат који нема 
положен испит за директора дужан је да га поло-
жи у року до две године од дана ступања на дуж-
ност); да има доказ о резултату стручно-педагош-
ког надзора о свом раду (извештај просветног 
саветника), уколико је стручно-педагошки надзор 
обављен; да има доказ о резултатима струч-
но-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања (кандидат који је прет-
ходно обављао дужност директора установе у 
којој је обављен стручно-педагошки надзор и 
спољашње вредновање). Предност за избор 
директора има кандидат који је стекао неко од 
звања према прописима из области образовања. 
Кандидат 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 
доношења оптужног предлога – за кривична 
дела: насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање 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 међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију. Изузетно, ако се на конкурс не пријави 
ниједан кандидат с одговарајућим образовањем 
из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, за директора може 
бити изабрано и лице које испуњава услове из 
члана 122 став 6 члана 139 и члана 140 став 3 

Закона о основама система образовања и васпи-
тања које поседује: одговарајуће образовање за 
наставника основне школе: да кандидат има сте-
чено одговарајуће високо образовање на студија-
ма првог степена (основне академске, односно 
стуковне и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или више 
образовање; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за привредни 
преступ у вршењу раније дужности, за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање 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 међуна-
родним правом – без обзира на изречену кривич-
ну санкцију; да за њега није утврђено дискрими-
наторно понашање у складу са законом (кандидат 
не може да буде лице за које је у поступку и на 
начин прописан законом утврђено дискримина-
торно понашење); да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад; да има дозволу 
за рад наставника, васпитача и стручних сарад-
ника; да има најмање десет година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; да 
има обуку и положен испит за директора устано-
ве (изабрани кандидат који нема положен испит 
за директора дужан је да га положи у року до две 
године од дана ступања на дужност); да има 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора о 
свом раду (извештај просветног саветника), уко-
лико је стручно-педагошки надзор обављен; да 
има доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредно-
вања (кандидат који је претходно обављао дуж-
ност директора установе у којој је обављен 
стручно-педагошки надзор и спољашње вредно-
вање). Предност за избор директора има канди-
дат који је стекао неко од звања према прописи-
ма из области образовања. Кандидат не може да 
оствари предност приликом избора ако је у току 
избора утврђено да је против њега покренут кри-
вични поступак доношењем наредбе о спро-
вођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој 
није претходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре доношења оптужног 
предлога – за кривична дела: насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита и друга кривична дела против служ-
бене дужности, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију. Уз 
пријаву на конкурс, учесник конкурса подноси 
следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању (овера 
фотокопије не старија од 6 месеци од датума 
објаве конкурса); оверену фотокопију дипломе о 
завршеним студијама првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета (само учесник кон-
курса који има завршене студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука), овера 
фотокопије не старија од 6 месеци од датума 
објаве конкурса; оригинал извод из матичне књи-
ге рођених за кандидате који су променили пре-
зиме односно име после издавања дипломе (ори-
гинал, не старији од 6 месеци од датума објаве 
конкурса); оригинал уверења о држављанству 
Републике Србије (оригинал не старији од 6 месе-
ци од датума објаве конкурса); оригинал или ове-
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рену фотокопију доказа о познавању српског 
језика (доставља само кандидат уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском јези-
ку), овера фотокопије не старија од 6 месеци од 
датума објаве конкурса; оверену фотокопију 
доказа о положеном испиту за дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручних сарадника 
(лиценцу) или уверења о положеном стручном 
испиту за наставника, васпитача или стручних 
сарадника (овера фотокопије не старија од 6 
месеци од датума објаве конкурса); оригинал 
доказа МУП-а о неосуђиваности правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (оригинал не старији од 30 дана од 
датума објаве конкурса); оригинал доказа 
надлежног привредног суда да није правоснажно 
осуђиван за привредни преступ у вршењу раније 
дужности (оригинал не старији од 30 дана од 
датума објаве конкурса); оригинал доказа осно-
вног суда да против кандидата није покренут кри-
вични поступак доношењем наредбе о спро-
вођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој 
није предходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлога за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита и друга 
кривична дела против службене дужности; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију (оригинал, не старији од дату-
ма објаве конкурса); оригинал доказа о радном 
искуству на пословима образовања и васпитања, 
после стеченог одговарајућег образовања, издата 
од стране послодавца (оригинал не старији од 30 
дана од датума објаве конкурса); оверену фотоко-
пију доказа о резултатима стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредно-
вања (само кандидат које је претходно обављао 
дужност директора установе у којој је обављен 
стручно-педагошки надзор и спољашње вредно-
вање), односно оригинал доказа установе, ако 
надзор није обављен; оверену фотокопију доказа 
о резултату стручно-педагошког надзора о свом 
раду (извештај просветног саветника) – само кан-
дидат који је имао стручно-педагошки надзор о 
свом раду; оверену фотокопију лиценце за дирек-
тора установе (уколико кандидат не достави овај 
доказ његова пријава се сматра потпуном); овере-
на фотокопија доказа о звању (уколико кандидат 
не достави овај доказ његова пријава се сматра 
потпуном); биографију са кратким прегледом кре-
тања у служби; план рада директора за време 
мандата; оригинал лекарског уверења о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима (оригинал, не старији од датума 
објаве конкурса). Фотокопије које нису оверене 
од стране надлежног органа неће се узети у раз-
матрање. Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве 
доставити лично или поштом на адресу: Основна 
школа „Ђура Јакшић” у Јелашници, Српских 
просветитеља 7, 18206 Јелашница. Лице које је 
учесник конкурса може добити додатне информа-
ције код секретара школе, телефон: 018/4500-
055. Неблаговремене, непотпуне и неисправне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Одлуку о 
избору директора школе доноси министар у року 
од 30 дана од дана пријема документације. Тер-
мини изражени у овом тексту у граматичком муш-
ком роду подразумевају природни женски и муш-
ки род лица на која се односе.

НОВИ СА Д

ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ”
21131 Петроварадин

Прерадовићева 6
тел. 021/6433-201

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: члан 139 став 1 Закона прописује да 
у радни однос у школи може да буде примље-
но лице под условима прописаним законом и то 
ако: има одговарајуће образовање; има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима; није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије; зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад (српски језик). Докази о испуњености услова 
под тачкама 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ под тачком 2 овог конкурса при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Услови 
у погледу образовања наставника (члан 140 став 
1 и 2, члан 141 став 2 и 6 и члан 142 Закона): 
наставник је лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), и 
то: (а) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (б) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не 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 обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; лице из 
тачке 1) подтачка (б) мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета. Учесник конкурса треба да испуњава и 
услове из члана 2 став 1 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник РС – 
Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 3/18, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020 и 19/2020 – у даљем тексту: Правилник), 
односно учесник конкурса треба да је: 1) профе-
сор разредне наставе, 2) професор педагогије са 
претходно завршеном педагошком академијом 
или учитељском школом, 3) професор разредне 
наставе и енглеског језика за основну школу, 4) 
мастер учитељ, 5) дипломирани учитељ – мастер, 
6) професор разредне наставе и ликовне културе 
за основну школу. У складу са чланом 141 став 
6 послове наставника разредне наставе може да 
обавља лице које је стекло одговарајуће образо-
вање на српском језику или је положио испит из 
језика са методиком по програму одговарајуће 
високошколске установе. Обавезно образовање 
наставника прописано чланом 142 став 1 Зако-
на је образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломи-
рања, 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 пре-
носа бодова. Образовање из претходног става 
наставник је обавезан да стекне у року од једне, 

а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лицен-
цу. Програм за стицање образовања из члана 142 
став 1 Закона остварује високошколска установа 
у оквиру акредитованог студијског програма или 
као програм образовања током читавог живота, 
у складу са прописима којима се уређује високо 
образовање. Сматра се да наставник, који је у 
току студија положио испите из педагогије и пси-
хологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, има образовање из члана 142 
став 1 Закона. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја (у 
даљем тексту: Министарство), а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају на адресу школе у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Потребна документација: 1. 
оригинал или оверена фотокопија одговарајуће 
дипломе (уверења), 2. кандидат који није стекао 
образовање на српском језику доставља доказ 
(потврду или уверење) да је положио испит из 
српског језика са методиком, по програму одго-
варајуће високошколске установе; 3. оригинал 
или оверена фотокопија уверења Министарства 
унутрашњих послова којим кандидат доказује да 
није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 
3) Закона, уверење не сме бити старије од 6 месе-
ци, од дана издавања; 4. оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству Републике 
Србије; 5. доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима дос-
тавља само изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Напомена у вези образовања 
стеченог у некој од република СФРЈ, образовања 
стеченог у систему војног школства и образо-
вања стеченог у иностранству: I када је образо-
вање стечено у некој од република СФРЈ до 27. 
априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 
2006. године или у Републици Српској, а врста 
образовања не одговара врсти образовања која 
је прописана чланом 140 Закона, министар, по 
претходно прибављеном мишљењу одговарајуће 
високошколске установе, решењем утврђује да ли 
је врста образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника; II када је образовање стече-
но у систему војног школства, испуњеност усло-
ва у погледу стеченог образовања за обављање 
послова наставника, по претходно прибављеном 
мишљењу одговарајуће високошколске установе, 
утврђује решењем министар; III када је образо-
вање стечено у иностранству, испуњеност усло-
ва у погледу стеченог образовања за обављање 
послова наставника, на основу акта о призна-
вању стране високошколске исправе и мишљења 
одговарајуће високошколске установе, утврђује 
решењем министар. Кандидати под I, II, III дос-
тављају оригинал или оверену фотокопију одгова-
рајућег решења министра. Сви докази морају бити 
достављени у оригиналу или у овереној фотоко-
пији. Непотпуне и неблаговремено доставље-
не пријаве на конкурс неће бити разматране. 
Пријавни формулар са документацијом доставити 
на адресу: ОШ „Јован Дучић” Петроварадин, Пре-
радовићева 6, 21132 Петроварадин, са назнаком: 
„За конкурс”. Сва потребна обавештења можете 
добити од секретара школе, лично или на теле-
фон: 021/6433-201.

Посао се не чека,  
посао се тражи
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 8

Ванредни или редовни професор за 
ужу научну област Социологија

на одређено време до 5 година или на 
неодређено време

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

Асистент за ужу научну област 
Ратарство и повртарство

на одређено време до 3 година

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен 
пољопривредни факултет (одговарајућег смера 
који припада ужој научној области).

Асистент за ужу научну област 
Болести животиња и хигијена 

анималних производа
на одређено време до 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен 
факултет ветеринарске медицине или пољоприв-
редни факултет (одговарајућег смера који при-
пада ужој научној области). Кандидати треба 
да испуњавају услове утврђене Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 
и 27/2018 – др. закон.), у складу са којима ће 
бити извршен избор пријављених кандидата. Уз 
пријаву кандидат је обавезан да достави доказ 
о испуњености услова по овом конкурсу: краћу 
биографију са библиографијом, списак науч-
них и стручних радова, као и доказе о њиховом 
објављивању, дипломе о одговарајућој стручној 
спреми. За наставна звања (доцент, ванредни 
или редовни професор) кандидати треба да попу-
не електронски образац који се налази на сајту 
Универзитета Нови Сад https: //www.uns.ac.rs/
index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-
u-zvanje (исти доставити на мејл opstasluzba@polj.
uns.ac.rs. (у року предвиђеном за пријаву канди-
дата.) За сваку одредницу коју попуњава канди-
дат у обрасцу неопходно је приложити и доказ, у 
виду одлуке решења или потврде. За сараднич-
ка звања (асистент, сарадник у настави) поред, 
биографских података, научних и стручних радо-
ва као и доказа о њиховом објављивању, дипло-
ме о одговарајућој стручној спреми, доставити и 
уверења о наставку студија. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране. Рок за 
подношење пријава по овом конкурсу је 15 дана 
од дана објављивања. Пријаве достављати на 
адресу: Универзитет у Новом Саду – Пољоприв-
редни факултет (за конкурс), 21000 Нови Сад, Трг 
Доситеја Обрадовића 8.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

Доцент за ужу научну област 
Неурологија

на одређено време, непуно радно време, 
15 сати на Факултету

Доцент за ужу научну област 
Неурологија

на одређено време, непуно радно време, 
15 сати на Факултету

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни 
назив доктора наука из области за коју се бира 
и остали услови за доцента утврђени чланом 74 
Закона о високом образовању, Статутом Универ-
зитета у Новом Саду, Правилником о ближим 
условима за избор у звање наставника Универзи-
тета у Новом Саду, Статутом Медицинског факул-

тета у Новом Саду и чланом 21 Правилника о 
изборима у звања наставника, сарадника и истра-
живача Медицинског факултета Нови Сад. Посе-
бан услов: Кандидати који конкуришу за клиничке 
предмете подносе доказ да су у радном односу у 
установи која је наставна база Факултета. За кан-
дидате који се први пут бирају у звање доцента 
способност за наставни рад оцениће се на основу 
приступног предавања из области за коју се бира 
(сходно члану 17 и 21 Правилника о изборима у 
звања наставника, сарадника и истраживача). 
Приступно предавање ће се организовати у скла-
ду са Правилником Медицинског факултета Нови 
Сад о начињу извођења и валоризацији приступ-
ног предавања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да приложи: краћу биографију, фотокопију личне 
карте (уколико лична карта поседује чип, доста-
вити фотокопију очитане, у случају да нема чип, 
довољна је обична фотокопија и једне и друге 
стране личне карте са јасно видљивим подацима), 
оверене копије диплома (копија се оверава код 
јавног бележника/нотара), списак радова и публи-
кација (у два примерка), CD са радовима и публи-
кацијама који су наведени у списку, образац упит-
ника и Образац пријаве на конкурс се преузимају 
са сајта: https: //www.mf.uns.ac.rs/dokumenta.php, 
доказ о педагошком искуству и позитивно оцење-
ној педагошкој активности; доказ о некажњавању 
(преузима се у СУП-у). Пријаве са документацијом 
подносе се на Писарници Медицинског факулте-
та Нови Сад, Хајдук Вељкова 3, Нови Сад са наз-
наком “За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Медицински факул-
тет задржава право да контактира пријављене 
кандидате за случај потребе допуне документа-
ције, те вас молимо да доставите тачне податке 
за контакт. Доказ о некажњавању можете доста-
вити најкасније 30 дана од дана објављивања 
конкурса, с обзиром на потребну процедуру изда-
вања предметног доказа.

ОШ „ШАМУ МИХАЉ“
21220 Бечеј 

Трг братства јединства 2
тел. 021/6912-344

Секретар
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за 
пријем у радни однос прописане чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закони, 10/2019, 27/2018 – др закони и 6/2020) за 
заснивање радног односа и: да има одговарајуће 
високо образовање из области правних наука: на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; има психичку, физичку и здрав-
ствену способности за рад са децом и ученици-
ма; да је држављанин Републике Србије; да зна 
српски језик (доказ су у обавези да доставе само 
кандидати који образовање нису стекли на српс-
ком језику) – доказује се потврдом одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат положио 
испит из српског језика.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан 
да приложи: пријавни формулар који попуњава 
на званичној интернет сраници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, штампа га 
и исти прилаже са документацијом; биографију; 
диплому или уверење о стеченој стручној спре-
ми, оригинал или оверену фотокопију; уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци, оригинал 
или оверену фотокопију; извод из матичне књиге 
рођених, оригинал или оверену фотокопију; уве-
рење о неосуђиваности, оригинал; потврду одго-
варајуће високошколске установе да је кандидат 
положио испит из српског језика (само кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику). 
Доказ о испуњености услова у погледу психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима доставља кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду. Канди-
дати чије су пријаве благовремене и 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 стан-
дардизованих поступака, о чему ће учесници кон-
курса бити обавештени. Пријаве доставити лично 
у секретаријату школе (од 7 до 14 часова) или 
слати препорученом пошиљком на адресу школе: 
ОШ „Шаму Михаљ“ Бечеј, Трг братства јединства 
2, 21220 Бечеј, са назнаком „За конкурс за радно 
место секретара школе“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве као и фотокопије докумената које 
нису оверене од стране надлежних органа неће 
бити узете у разматрање. Ближе информације на 
тел. 021/6912-344.

ПАНЧЕВО

ПОЉОПРИВРЕДНA ШКОЛA
„ЈОСИФ ПАНЧИЋ”

26000 Панчево
Новосељански пут 31

Наставник епизоотиологије, 
наставник болести животиња, 

наставник професионалне праксе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова о заснивању рад-
ног односа предвиђених Законом о раду, канди-
дат треба да испуњава услове за заснивање рад-
ног односа предвиђене чл. 139 и на основу члана 
140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 
10/19 и 6/20), посебне услове у погледу стручне 
спреме за радна места предвиђена Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника, и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада Пољопривреда, 
производња и прерада хране („Службени гласник 
– Просветни гласник”, бр. 5/2015, 10/2016, 2/2017, 
13/2018 и 2/20) и услове предвиђене системати-
зацијом радних места у Пољопривредној шко-
ли „Јосиф Панчић” Панчево за наведено радно 
место, и то: Професионална пракса (за образовни 
профил ветеринарски техничар): (1) дипломирани 
ветеринар; (2) доктор ветеринарске медицине; (3) 
дипломирани ветеринар за хигијену и технологију 
животних намирница; (4) дипломирани ветеринар 
за хигијену намирница анималног порекла; (5) 
дипломирани инжењер пољопривреде за сточар-
ство; (6) дипломирани инжењер пољопривреде, 
одсек за сточарство; (7) дипломирани инжењер 
пољопривреде, смер сточарски; (8) мастер 
инжењер пољопривреде, претходно завршене 
основне академске студије (студијски програми: 
Зоотехника, Сточарска производња, Сточарство); 
Епизоотиологија и болести животиња: (1) дипло-
мирани ветеринар; (2) доктор ветеринарске меди-
цине; (3) дипломирани ветеринар за хигијену и 
технологију животних намирница; (4) дипломира-
ни ветеринар за хигијену намирница анималног 
порекла. Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја на адреси: 
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http: www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc. Уз одштампан и 
својеручно потписан пријавни формулар са наз-
наком да се конкурише за одређено радно место, 
школи се достављају следећа документа: 1. ове-
рена копија дипломе; 2. уверење полицијске 
управе (доказ о неосуђиваности из казнене еви-
денције надлежне полицијске управе, оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 
да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дело из члана 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за лице није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 
6 месеци); 3. уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месе-
ци); 4. доказ да кандидат зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (српски језик), 
диплома издата на српском језику. Уколико кан-
дидати достављају оверену фотокопију дипломе 
као доказ о знању језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад, дужни су то да назначе 
у својој пријави. У поступку одлучивања о избо-
ру по конкурсу, комисија ће кандидате који уђу 
у ужи избор упутити на претходну психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима, коју ће вршити надлежна служба за запо-
шљавање применом стандардизованих поступака 
у складу са чл. 154 ст. 5 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Конкурс 
је отворен 8 дана од дана објављивања. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Контакт телефон: 013/219-0023, 
секретар школе. Својеручно потписане пријаве 
на конкурс слати на горенаведену адресу, са наз-
наком „За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”

26201 Јабука
Трг Бориса Кидрича 10

Наставник српског језика 
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова пред-
виђених Законом о раду („Службени гласник РС”, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 – 
одлука УС, 113/17, 95/18), треба да испуњавају 
и посебне услове предвиђене члановима: 139 
ст. 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 став 1 тачка 
1 подтачка (1) и (2) и тачка 2 истог члана, чл. 
142 ст. 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/18, 10/19, 06/20). Степен и врста образовања 
морају бити у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Просветни глас-
ник”, бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 3/17, 13/18, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020 и 19/2020). Кан-
дидат мора да има и образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова; наставник и стручни 
сарадник који је у току студија положио испит 
из педагогије и психологије или положио струч-

ни испит, односно испит за лиценцу, сматра се 
да има образовање из чл. 142 ст. 1 овог Закона; 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима дос-
тавља само изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду. Докази које кандидат прилаже уз 
потписану пријаву: оверен препис (копију) дипло-
ме о завршеном одговарајућем образовању; уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена 
копија); извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена копија); доказ да није осуђиван 
за напред наведена кривична дела. Извод из каз-
нене евиденције прибавља кандидат у Министар-
ству унутрашњих послова надлежне полицијске 
управе (не старије од 6 месеци, оригинал или ове-
рена копија); доказ да кандидат зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад – српски 
језик, у обавези су да доставе само они кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику, а 
доказује се потврдом одговарајуће високошколске 
установе да је кандидат положио испит из српс-
ког језика. Кандидат попуњава и пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља школи. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима, коју врши надлеж-
на 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 спо-
собности за рад са децом и ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са лис-
те из претходног става и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Потписане пријаве се 
достављају у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови”, поштом на горе 
наведену адресу или лично у просторије школе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. За додатне информације 
обратити се на телефон: 013/2624-059.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”

26220 Ковин, Цара Лазара 197
тел. 013/744-894

Наставник предметне наставе – 
наставник математике
са 67% радног времена

УСЛОВИ: висока стручна спрема. Кандидат поред 
општих услова за заснивања радног односа који 
су прописани Законом о раду („Службени глас-
ник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18) и Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова у 
ОШ „Десанка Максимовић” Ковин, дел. бр. 388/1-
2020 од 10.09.2020. (139/1-2021 од 11.03.2021 
Измене и допуне), треба да испуњава и посебне 
услове прописане чл. 139 и 140 утврђене Зако-

ном о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. 
Закони, 10/19 и 6/2020) (у даљем тексту: Закон) 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Службени гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 
16/20 и 19/20), односно да: има одговарајуће 
образовање, прописано чланом 140 Закона, висо-
ко образовање стечено на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; односно, завршене студије 
другог степена – мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске 
студиј, и то: 1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; 2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука. Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20 и 
19/20), прописани су степен и врста образовања 
за извођење наставе и других облика образов-
но-васпитног рада на радним месту наставника 
математике и то: професор математике, дипло-
мирани математичар, дипломирани математичар 
за теоријску математику и примене, дипломирани 
математичар за рачуноводство и информатику, 
дипломирани математичар – информатичар, про-
фесор математике и рачунарства, дипломирани 
математичар за математичку економију – про-
фесор информатике – математике, дипломирани 
математичар – астроном, дипломирани матема-
тичар – примењена математика, дипломирани 
математичар – математика финансија (са избор-
ним предметом Основи геометрије), дипломира-
ни информатичар, мастер професор математике, 
мастер математике и физике, мастер професор 
математике и физике, мастер професор физике 
и математике, мастер професор информатике и 
математике, дипломирани професор математике – 
мастер, дипломирани инжењер математике – мас-
тер (са изборним предметом Основи геометрије), 
дипл.математичар – професор математике, дипл.
математичар – теоријска математика, дипломира-
ни инжењер математике (са изборним предметом 
Основи геометрије), професор хемије – матема-
тике, професор физике – математике, професор 
биологије – математике, професор математике – 
теоријско усмерење, професор математике – тео-
ријски смер, дипломирани математичар и инфор-
матичар, дипломирани математичар –механичар, 
мастер професор предметне наставе. Лица која су 
стекла академско звање мастер, односно диплом-
нирани – мастер неопходно је да имају завршене 
основне академске студије на студијском програ-
му из области математике или примењене мате-
матике са положеним испитом из предметне гео-
метрије или основи геометрије или двопредметне 
наставе математике и физике односно матема-
тике и информатике. Кандидат треба и да: има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање мира 
или давање ммита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечностии дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзирана изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утвђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик на коме 
се остварује обазовно-васпитни рад. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар који се може 
преузети на званичној интернет страници Минис-
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тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
у делу „Ново на сајту”, и потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају школи у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Кандидати који уђу у ужи 
избор биће упућени на психичку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима код Нацио-
налне службе за запошљавање. Уз пријавни 
формулар кандидат теба да достави следећу доку-
ментацију: 1. оригинал или оверену копију дипло-
ме о завршеном првом циклусу студијског програ-
ма, у којој је наведено стручно звање у одређеној 
области (доказ да поседује одговарајуће образо-
вање); 2. доказ стеченом о образовању, односно, 
оригинал или оверену копију дипломе којом је 
стекао одговарајуће звање, односно звање мас-
тер, 3. додатак дипломи који садржи податке о 
просеку оцена током студирања, као и уверење 
о положеним испитима (оригинал или оверена 
копија наведених докумената), 4. оригинал или 
оверену копију уверења о држављанству РС (ове-
рена копија не старија од шест месеци или ори-
гинални документ са холограмом), 5. доказ да је 
стекао високо образовање на српском језику или 
је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе (доказ о 
знању српског језика достављају само кандида-
ти који одговарајуће образовање нису стекли на 
српском језику); 6. оригинал или оверену копију 
извода из матичне књиге рођених (оверена 
копија не старија од шест месеци или оригинал-
ни документ са холограмом), 7. извод из казнене 
евиденције МУП-а Републике Србије – доказ да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиља у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив 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 
(не старије од шест месеци, оригинал или овере-
на фотокопија), 8. очитану личну карту, 9. био-
графију (CV), 10. попуњен пријавни формулар са 
званичног сајта Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Доказ о здравственој спо-
собности доставља кандидат који буде изабран, 
непосредно пре закључења уговора о раду.

Наставник предметне наставе – 
наставник физике

са 60% радног времена

УСЛОВИ: висока стручна спрема. Кандидат поред 
општих услова за заснивања радног односа, који 
су прописани Законом о раду („Службени гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – 
одлука УС, 113/17и 95/18) и Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у ОШ „Десан-
ка Максимовић” Ковин, дел. бр. 388/1-2020 од 
10.09.2020. (139/1-2021 од 11.03.2021. – измене и 
допуне) треба да испуњава и посебне услове про-
писане чл. 139 и 140 утврђене Законом о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и 
6/2020) (у даљем тексту: Закон) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20 и 19/20), 
односно да: има одговарајуће високо образовање 
прописано чланом 140 Закона, стечено на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; односно, 
завршене студије другог степена – мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије, и то: 1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 
2) студије другог степена из области педагошких 

наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука. Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 
2/20, 8/20, 16/20 и 19/20), прописани су степен 
и врста образовања за извођење наставе и дру-
гих облика образовно-васпитног рада на радном 
месту наставника физике, и то: професор физи-
ке, дипломирани физичар, професор физике и 
хемије, дипломирани педагог за физику и хемију, 
професор физике и основе технике, дипломира-
ни педагог за физику и основе технике, професор 
физике и математике, дипломирани астрофизи-
чар, дипломирани физичар за примењену физи-
ку и информатику, професор физике и хемије за 
основну школу, професор физике и основа тех-
нике за основну школу, дипломирани физичар за 
примењену физику, професор физике за средњу 
школу, дипломирани физичар истраживач, дипло-
мирани професор физике и хемије за основну 
школу, дипломирани професор физике и основа 
технике за основну школу, дипломирани физичар 
за општу физику, дипломирани физичар за тео-
ријску и експерименталну физику, дипломирани 
педагог за физику и општетехничко образовање 
ОТО, дипломирани астроном, смер астрофизи-
ка, професор физике-информатике, дипломира-
ни физичар-медицинска физика, дипломирани 
професор физике мастер, дипломирани физи-
чар мастер, мастер физичар, мастер професор 
физике, мастер професор физике и хемије, мас-
тер професор физике и информатике, дипло-
мирани физичар мастер физике-метеорологије, 
дипломирани физичар мастер физике-астроно-
мије, дипломирани физичар мастер медицинске 
физике, дипломирани професор физике-хемије, 
мастер, дипломирани професор физике-инфор-
матике, мастер, дипломирани физичар професор 
физике мастер, дипломирани физичар - теоријска 
и експериментална физика, мастер, дипломирани 
физичар – примењена и компјутерска физика мас-
тер, дипломирани физичар – примењена физика 
и информатика мастер, дипломирани физичар - 
професор физике и основа технике за основну 
школу - мастер, дипломирани физичар - профе-
сор физике и хемије за основну школу - мастер; 
мастер професор математике и физике; мастер 
професор информатике и физике; дипломирани 
физичар - информатичар; мастер професор пре-
дметне наставе. Лица која су стекла академско 
звање мастер морају имати претходно завршене 
основне академске студије на студијским програ-
мима из области физике. Кандидат треба и да: 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање мита 
или давање ммита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
кога није, у складу са законом, утвђено дискрими-
наторно понашање; има држављанство Републи-
ке Србије; зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар који се може преузети на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја у делу „Ново 
на сајту” и потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима код Националне служ-
бе за запошљавање. Уз пријавни формулар кан-
дидат теба да достави следећу документацију: 1. 
оригинал или оверену копију дипломе о заврше-
ном првом циклусу студијског програма, у којој 

је наведено стручно звање у одређеној области 
(доказ да поседује одговарајуће образовање); 2. 
доказ стеченом о образовању, односно, оригинал 
или оверену копију дипломе којом је стекао одго-
варајуће звање, односно звање мастер, 3. дода-
так дипломи који садржи податке о просеку оце-
на током студирања, као и уверење о положеним 
испитима (оригинал или оверена копија наведе-
них докумената), 4. оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству РС (оверена копија не 
старија од шест месеци или оригинални документ 
са холограмом), 5. доказ да је стекао високо обра-
зовање на српском језику или је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе (доказ о знању српског јези-
ка достављају само кандидати који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику); 6. 
оригинал или оверену копију извода из матич-
не књиге рођених (оверена копија не старија од 
шест месеци или оригинални документ са холо-
грамом), 7. извод из казнене евиденције МУП-а 
Републике Србије – доказ да канидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање мира или давање ммита, за кривична дела 
из групе 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, утвђено дискри-
минаторно понашање (не старије од шест месе-
ци, оригинал или оверена фотокопија), 8. очита-
ну личну карту, 9. биографију (CV), 10. попуњен 
пријавни формулар са званичног сајта Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Доказ о здравственој способности доставља кан-
дидат који буде изабран, непосредно пре закљу-
чења уговора о раду.

Послови услужних делатности – 
кафе куварица, сервир/ка

са 66% радног времена

УСЛОВИ: други степен стручне спреме. У рад-
ни однос може да буде примљено лице које 
поред општих услова прописаних Законом о 
раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 – одлука УС и 95/2018 
– аутентично тумачење), испуњава и посебне 
услове прописане чланом 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – други закони и 
10/2019), односно чланом 43 Правилника о орга-
низацији и систематизацији послова у ОШ „Десан-
ка Максимовић” у Ковину, и то ако: има одгова-
рајуће образовање – други степен стручне спреме 
вазан за припремање или сервирање хране, 
односно стручну оспособљеност за послове сер-
вира/ке; или основно образовање и радно иску-
ство на тим пословима стечено до дана ступања 
на снагу Уредбе о каталогу радних места у јав-
ним службама и другим организацијама у јавном 
сектору; 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 кривич-
на дела насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање ммита, за кривична дела 
из групе 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, утвђено дискрими-
наторно понашање; има држављанство Републи-
ке Србије; зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. У складу са чланом 154 
Закона, кандидати попуњавају пријавни форму-
лар који се може преузети на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и техно-
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лошког развоја у делу „Ново на сајту” и потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Кандидати који 
уђу у ужи избор биће упућени на психичку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима код 
Националне службе за запошљавање. Уз пријав-
ни формулар кандидат треба да достави следећу 
документацију: 1. оригинал или оверену копију 
дипломе о (доказ да поседује одговарајуће обра-
зовање); 2. оригинал или оверену копију извода 
из матичне књиге рођених (оверена копија не 
старија од шест месеци или оригинални документ 
са холограмом), 3. извод из казнене евиденције 
МУП-а Републике Србије – доказ да канидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање мита или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утвђено дискриминаторно понашање (не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); 
4. очитану личну карту, 5. радну биографују (CV), 
6. попуњен пријавни формулар са званичног сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја. Доказ о здравственој способности доставља 
кандидат који буде изабран, непосредно. 

ОСТАЛО: Пријаве се могу предати поштом или 
лично – непосредно на адресу: ОШ „Десанка Мак-
симовић” Ковин, Цара Лазара 197, 26220 Ковин. 
Пријава на конкурс обавезно садржи податке 
о радном месту на које кандидат конкурише и 
податке о кандидату (име и презиме кандида-
та, адреса пребивалишта, односно боравишта, 
контакт телефон кандидата, адреса електорнске 
поште ако је кандидат поседује). Конкурс спро-
води Конкурсна комисија коју именује директор. 
Конкурсна комисија утврђје благовременост и 
потпуност пријава на конкурс и спуњеност закон-
сих услова за пријем у радни однос. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима, а коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од 
дана пријема резултата психолошке процене, 
а потом са кандидатима са листе обавља разо-
говор. Разговор се заказује телефонским путем, 
после чега се кандидату шаље пимени позив, 
електронском поштом или препорученом пошиљ-
ком. После обављеног разговора, конкурсна коми-
сија доноси решење о избору кандидата, у року 
од осам дана од дана обављеног разоговора са 
каднидатима. Све додатне информације о конкур-
су могу се добити од директора школе, телефо-
ном: 013/744-894 или путем електронске поште: 
skoladesankamaks@gmail.com. Непотпуне и небла-
говремене пријаве, као и фотокопије докумената 
које нису оверене од стране надлежног органа, 
неће се узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈА РАДОСТ“

26000 Панчево
Жарка Зрењанина 25

тел. 013/345-955, 354-292
факс: 013/345-332

e-mail: dradost@nadlanu.com

Васпитач
5 извршилаца

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 

студије) и специјалистичке струковне студије по 
прописима које су уређивали високо образовање 
у периоду од 10. септембра 2005. године до 07. 
октобра 2017. године, на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; држављанство Репу-
блике Србије; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом; да лице није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела 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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; радно искуство једна година.

Медицинска сестра – васпитач
УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће 
високо образовање на студијама првог степена 
(основне струковне студије или специјалистичке 
струковне студије) на којима је лице оспособље-
но за рад са децом јасленог узраста; држављан-
ство Републике Србије; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом; да лице 
није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у 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 кривич-
на дела из групе кривичних дела полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; радно искуство једна 
година

Медицинска сестра – васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање – медицинска сес-
тра васпитач; држављанство Републике Србије; 
психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом; да лице није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у 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 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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; радно искуство једна година.

Стручни сарадник – педагог
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и специјалистичке струковне студије, по 
прописима које су уређивали високо образовање 
у периоду од 10. септембра 2005. године до 07. 
октобра 2017. године, на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; држављанство Репу-
блике Србије; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом; да лице није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-

ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела 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 дискримина-
торно понашање; радно искуство једна година.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања. Пријава се подноси лично 
или поштом на адресу: ПУ „Дечја радост“, Жарка 
Зрењанина 25, Панчево. Уз пријаву се подноси: 
CV – краћа биографија, диплома – сведочанство, 
уверење о држављанству, уверење о некажња-
вању из ПУ, очитана копија личне карте, потвр-
да о радном искуству. Напомена: А) Кандидати уз 
пријаву не прилажу доказ о испуњавању здрав-
ственог услова, с тим што се обавезују да овај 
доказ прибаве након коначности одлуке о избору 
кандидата; Б) уколико кандидат подноси копију 
или препис документ мора бити оверен. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Кандидати ће писмено бити оба-
вештени о избору по конкурсу. Сва обавештења 
могу се добити у управи установе, Жарка Зрења-
нина 25, Панчево или телефоном: 013/345-955, 
354-292.

ПИРОТ

ЕКОНОМСКА ШКОЛА ПИРОТ
18300 Пирот, Таковска 24

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

40% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање (у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања): 
дипломирани економиста, смерови: кибернет-
ско-организациони, економска статистика и 
информатика, економска статистика и киберне-
тика, статистика и информатика или статистика, 
информатика и квантитативна економија; профе-
сор математике, смер рачунарство и информати-
ка; дипломирани математичар, смер рачунарство 
и информатика; дипломирани инжењер електро-
технике, смер рачунарске технике и информати-
ке; дипломирани инжењер организације рада, 
смерови кибернетски и за информационе систе-
ме; дипломирани инжењер електронике, смер 
примењена електроника; професор информатике; 
дипломирани инжењер информатике; дипломира-
ни инжењер информатике и статистике; дипло-
мирани информатичар – пословна информатика; 
професор технике и информатике; дипломира-
ни математичар; мастер економиста, претходно 
завршене основне академске студије у области 
економије; студијска група Статистика, односно 
информатика или мастер студије у области еконо-
мије, студијска група Статистика, односно инфор-
матика; мастер инжењер организационих наука, 
претходно завршене основне академске студије 
у области организационих наука, студијски про-
грам Менаџмент и организација, студијска гру-
па Информациони системи и технологије; мас-
тер математичар; мастер информатичар; мастер 
инжењер електротехнике и рачунарства; мастер 
инжењер информационих технологија; мастер 
инжењер организационих наука (смер инфор-
мациони системи и технологије или Софтверско 
инжењерство и рачунарске науке); мастер профе-
сор технике и информатике; дипломирани мате-
матичар – информатичар; професор техничког 
образовања. Лица из подтач. (16)-(20) ове тачке 
која су стекла академско звање мастер, односно 
дипломирани – мастер, морају да имају у оквиру 
завршених основних академских студија поло-
жено најмање пет информатичких предмета, од 
тога најмање један из области Програмирање и 
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два предмета из једне или две следеће области 
– Математика или Теоријско рачунарство. Канди-
дат треба и: да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање или злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давања мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, да је држављанин 
Републике Србије, да зна српски језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандида-
ти уз пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја прилажу: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању (кандидат који 
је стекао одговарајуће високо образовање по 
прописима који су уређивали високо образовање 
од 10. септембра 2005. године, доставља и ове-
рену фотокопију дипломе о завршеним студија-
ма првог степена); уверење да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них 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; извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству (не старије од шест месе-
ци), кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику, достављају и доказ да познају 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад – оверена фотокопија дипломе или уверења 
о стеченом средњем, вишем или високом образо-
вању на српском језику или оригинал или оверена 
фотокопија уверења односно потврде о положе-
ном испиту из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор, у року од 8 дана биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду доставља 
уверење о здравственој способности, не старије 
од шест месеци. Пријавни формулар са потребном 
документацијом се подноси лично или се шаље 
на адресу: Економска школа Пирот, Таковска 24, 
18300 Пирот, у року од 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

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

5% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образо-
вање (у складу са чланом 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања): професор 
географије; дипломирани географ; професор 
историје – географије; дипломирани географ – 
просторни планер; дипломирани професор гео-
графије мастер; дипломирани географ мастер; 
мастер географ; мастер професор географије; 
мастер професор географије и информатике; 
мастер професор биологије и географије. Лице 
из тачке 11) овог члана које је стекло академско 
звање мастер мора имати претходно завршене 
основне академске студије на студијском програ-
му; географија; дипломирани географ; професор 
географије; двопредметне студије биологије и 

географије, односно географије и информатике. 
Кандидат треба и: да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање или злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давања мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив 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 је држављанин Републике Србије; да зна срп-
ски језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Кандидати уз пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице Министраства просвете, 
науке и технолошког развоја прилажу: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању (кан-
дидат који је стекао одговарајуће високо образо-
вање по прописима који уређивали високо обра-
зовање од 10. септембра 2005. године, доставља 
и оверену фотокопију дипломе о завршеним сту-
дијама првог степена); уверење 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 примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству (не старије од шест месе-
ци); кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику, достављају и доказ да познају 
језик на коме се остварује образовно васпитни 
рад – оверена фотокопија дипломе или уверења 
о стеченом средњем, вишем или високом образо-
вању на српском језику или оригинал или оверена 
фотокопија уверења, односно потврде о положе-
ном испиту из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор, у року од 8 дана биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду доставља 
уверење о здравственој способности, не старије 
од шест месеци. Пријавни формулар са потребном 
документацијом се подноси лично или се шаље 
на адресу: Економска школа Пирот, Таковска 24, 
18300 Пирот, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПОЖАРEВАЦ

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА

„СОЊА МАРИНКОВИЋ”
12000 Пожаревац

Илије Бирчанина 70
тел. 012/223-388, 012/541-156

Васпитач
у дому ученика

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање, и то: висо-
ко образовање прописано чланом 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник Републике Србије”, број 
88/2017 и 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20), као и 
врста образовања прописана Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника из опште-
образовних предмета, стручних сарадника и вас-

питача у стручним школама („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, број 8/2015, 11/2016, 
13/2016 – испр., 13/2016, 2/2017, 13/2018 и 
7/2019); 2) психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) неос-
уђиваност правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за кандидата није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) држављанство 
Републике Србије; 5) познавање српског језика. 
Кандидат уз попуњен пријавни формулар који 
преузима са званичне интернет странице Минис-
тарства, просвете, науке и технолошког развоја, 
доставља још и: 1) кратку биографију; 2) ове-
рену фотокопију дипломе или уверења о стече-
ном одговарајућем образовању; 3) уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверену фотокопију); 4) уверење из казнене 
евиденције надлежне полицијске управе Минис-
тарства унутрашњих послова као доказ да лице 
није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 5) уколи-
ко кандидат није стекао образовање на српском 
језику, у обавези је да достави доказ о положе-
ном испиту из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе. Лекарско уврење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Пријаве послати на горе наведену адресу, са наз-
наком „За конкурс”. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити у Пољопривредној школи са 
домом ученика „Соња Маринковић” у Пожаревцу 
или путем телефона: 012/223-388, 012/541-156.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРОФЕСОР БРАНА ПАУНОВИЋ”

12315 Рашанац, Пожаревачка 4

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат може да буде лице које 
испуњава услове прописане чл. 139 и 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020) и чл. 2–7 
Правилника о ближим условима за избор дирек-
тора установа образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, број 108/2015), односно лице 
које је стекло одговарајуће високо образовање: 
1. на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке 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, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких 
наука; 2. на основним студијама у трајању од нај-
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мање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из тачке 1 подтачка б) мора да има 
завршене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Кандидат мора да има 
најмање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања; психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривично дело насиља у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примања или давања мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
није правоснажно осуђен за привредни преступ 
у вршењу раније дужности, 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 наведена кривична дела; 
да има дозволу за рад наставника/стручног сарад-
ника (лиценцу), обуку и положен испит за дирек-
тора, држављанство Републике Србије, зна српски 
језик на коме се изводи образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати треба да приложе: 
радну биографију (одштампан и попуњен пријав-
ни формулар на конкурс преузет на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја), оригинал или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
оригинал или оверену фотокопију дозволе за рад 
наставника, васпитача или стручног сардани-
ка, оригинал или оверену фотокопију уверења о 
положеном испиту за директора установе (прија-
ва која не садржи уверење о положеном испиту 
за директора установе неће се сматрати непот-
пуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези 
да у законском року положи испит за директора 
школе), потврду да има најмање осам година рада 
у установи образовања, уверење/потврду (ориги-
нал, не старији од 30 дана) из надлежне службе 
Министарства унутрашњих послова да нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њих није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; за кривично дело примања 
и давања мита; уверење/потврду (оригинал, не 
старији од 30 дана) из надлежности привредног 
суда да кандидат није правоснажно осуђен за 
привредни преступ у вршењу раније дужности; 
уверење/потврду (оригинал, не старији од 30 
дана) из надлежности суда да против кандида-
та није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора пре 
подношења оптужног предлога за наведена кри-
вична дела; уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); извод из матич-
не књиге рођених. Кандидат за директора, уко-
лико поседује, дужан је да уз пријаву на конкурс 
достави и доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора о његовом раду (извештај просветног 
саветника). Кандидат који је претходно обављао 
дужност директора школе дужан је да достави 
резултате стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања. Доказ да канди-

дат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима прибавља се 
пре закључивања уговора о међусобним правима, 
обавезама и директора установе. Доказ о знању 
српског језика, осим кандидата који су на српском 
језику стекли одговарајуће образовање, у складу 
са одредбом члана 141 став 7 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (оригинал 
или оверена фотокопија). Рок за пријављивање 
на конкурс 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве са потребном доку-
ментацијом слати са назнаком „Конкурс за избор 
директора установе”, на адресу: ОШ „Професор 
Брана Пауновић”, Пожаревачка 4, 12315 Раша-
нац. За све информације можете позвати на број 
телефона: 012/340-375. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
12320 Жагубица, Каменичка 8

Наставник куварства и наставник 
куварства са практичном наставом

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чл. 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
27/2018 – др. закон и 6/2020) и да имају одгова-
рајуће образовање у складу са чл. 140–142 Зако-
на 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 Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада 
Трговина, угоститељство и туризам („Службе-
ни гласник РС – Просветни гласник”, бр. 5/2015, 
16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017, 13/2018, 
2/2020 и 14/2020). Кандидати морају да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у 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 кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да имају држављанство Републике 
Србије; да знају српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Докази о испуњености усло-
ва подносе се уз пријаву на конкурс, а лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на кон-
курс, кандидати поред биографије и копије лич-
не карте треба да приложе у оригиналу или ове-
рене копије (не старије од 6 месеци): дипломе о 
стеченом образовању, уверења о држављанству, 
извода из матичне књиге рођених, доказа о нео-
суђиваности, доказа да није покренут кривични 
поступак, доказа да није утврђено дискримина-
торно понашање. Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор, упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Кандидати 
подносе пријаву са доказима о испуњавању усло-
ва у затвореној коверти, са назнаком: „Пријава 
на конкурс за наставника куварства и наставника 
куварства са практичном наставом”, на адресу: 

Техничка школа, Каменичка 8, 12320 Жагубица. 
Рок за подношење пријава кандидата на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
се неће узети у разматрање. Ближе информације 
о конкурсу се могу добити код секретара школе 
на број телефона 012/643-232, радним данима од 
08.00 до 14.00 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”
12308 Орешковица

Јарослава Јоксимовића 49

Секретар
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана,  
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено 
лице које поред општих услова прописаних Зако-
ном о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 75/14, 13/17 – УС и 113/17) испуњава и 
услове из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и то да: 
а) има одговарајуће образовање из области прав-
них наука: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. год.; 
б) има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; в) није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мања 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; г) има држављанство 
Републике Србије; д) зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Дока-
зи о испуњености услова из тачака а), в), г) и д) 
достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености 
услова из тачке б) прибавља се пре закључења 
уговора о раду.

ОСТАЛО: У складу са чланом 154 кандидати 
попуњавају пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом, достављају установи. Сваки кандидат 
који учествује на конкурсу дужан је да доста-
ви: 1. попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја; 2. потписану пријаву 
на конкурс са кратком биографијом; 3. оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; 4. уверење о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал или оверена фотокопија, 
не старија од шест месеци); 5. извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија); 6. доказ о неосуђиваности, извод из казне-
не евиденције који издаје МУП Србије (не старије 
од шест месеци); 7. доказ о знању српског језика 
и језика на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад у школи (осим кандидата које су одгова-
рајуће 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 при-
лажу у оригиналу или овереној фотокопији. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија, коју именује 
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директор школе. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор, биће упућени на психолошку проце-
ну 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 прија-
вама. 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 кон-
курсом, као ни пријаве оних кандидата који не 
испуњавају услове у погледу образовања, врсте 
и степена стручне спреме. Подаци који се при-
купљају биће искоришћени искључиво у сврху 
обраде података у конкурсном поступку, у скла-
ду са Законом о заштити података о личности 
(„Службени гласник РС”, бр. 87/18). Пријаве на 
конкурс доставити у затвореној коверти, са наз-
наком „Конкурс за секретара школе на одређено 
време ради замене одсутног запосленог преко 
60 дана, са 50% радног времена”, на адресу: Др 
Јарослава Јоксимовића 49, 12308 Орешковица, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”. За додатне информације 
се можете обратити школи на телефон: 012/345-
836.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУДЕ ЈОВИЋ”

12374 Жабари, Кнеза Милоша 117

Наставник разредне наставе
на одређено време преко 60 дана, 
до повратка одсутне запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета, у комбинованом 

одељењу састављеном од ученика  
два разреда

УСЛОВИ: Послове наставника у основној школи 
може да обавља лице – кандидат који испуња-
ва следеће услове: 1. да има одговарајуће висо-
ко образовање према чл. 140 ст. 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019, 6/2020), 7. степен стручне спреме, тј. 
ако је стекао: 1) одговарајуће високо образовање 
за наставника основне школе на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука 
(ово лице – кандидат мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет односно групу 
предмета), по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. г., односно, 
2) одговарајуће високо образовање за наставника 
основне школе, на основним студијама у трајању 
од најмање четири године по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. г., 3) обавезно образовање кандидата за 
наставника у основној школи је и образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина које је стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова, прописано 
чл. 142 ст. 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3. да није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 

злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републике Србије; 5. 
да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат је обавезан да 
поред попуњеног пријавног формулара са звани-
чне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС, писане молбе за 
пријем у радни однос на одређено време, кратке 
биографије, фотокопије очитане личне карте са 
чипом или личне карте без чипа, основној школи 
достави и следећа документа: извод из матичне 
књиге рођених на прописаном обрасцу, трајни 
са холограмом; уверење о држављанству Репу-
блике Србије, на прописаном обрасцу; уверење 
из надлежног основног суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак и није покре-
нута истрага за кривична дела из надлежности 
основних и виших судова и основних и виших 
јавних тужилаштава (уверење да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију), 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а да према подацима из 
казнене евиденције овог министарства кандидат 
није осуђиван (извод из КЕ – казнене евиден-
ције); диплома или уверење о стеченом висо-
ком образовању за наставника основне школе на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. г. или о стеченом 
академском називу мастер на студијама другог 
степена за наставника основне школе по пропи-
су који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. г., тј. диплома и додатак дипло-
ми са основних студија првог степена и дипло-
ма и додатак дипломи са мастер студија другог 
степена, из чл. 140 ст. 1 и 2 закона (VII степен 
стручне спреме одговарајуће врсте занимања); 
уверење или потврда да кандидат има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. Ако се ово 
уверење или потврда не може прибавити, исто се 
(изузетно) може доказати овереном фотокопијом 
индекса или додатка дипломи са основних студија 
и мастер студија; уверење да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (уверење о здравственом 
стању издато од надлежне здравствене устано-
ве – надлежне службе медицине рада), које се 
подноси непосредно пре закључења уговора о 
раду; доказ о знању српског језика и језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад дос-
тавља кандидат који одговарајуће високо обра-
зовање није стекао на српском језику. Наставник 
треба да испуњава услове прописане чл. 139, 140 
ст. 1 и 2, чл. 141 ст. 7, чл. 142 ст. 1 и 4 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/ 2018, 
10/2019, 6/2020) и да има стручну спрему пропи-
сану Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 

16/2020) и Правилником о организацији и систе-
матизацији послова у ОШ „Дуде Јовић” Жабари. 
Послове наставника може да обавља лице које је 
стекло високо образовање на језику на коме се 
остварује образовно-васпитни рад или је положи-
ло испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (чл. 141 ст. 7 Закона). 
Наставник мора да има и обавезно образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина које је стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова (чл. 142 
ст. 1 Закона). Сматра се да наставник који је у 
току студија положио испите из педагогије и пси-
хологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу има образовање из чл. 142 ст. 
1 Закона (чл. 142 ст. 4 Закона). Послови настав-
ника основне школе обављају се у оквиру пуног 
радног времена од 40 сати рада недељно. Кан-
дидати потребну документацију достављају уста-
нови посебно за свако поједино радно место. 
Психолошку процену способности кандидата за 
наставника основне школе за рад са децом и уче-
ницима врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. 
Наведени документи морају бити оригинални или 
фотокопије оверене у основном суду или општин-
ској/градској управи или код јавног бележника, 
не старији од 6 месеци. Неблаговремене, непот-
пуне и неуредне молбе за пријем у радни однос, 
односно молбе са неовереним документима, неће 
бити узете у разматрање. Молбе за пријем у рад-
ни однос на одређено време са пријавним форму-
ларом и доказима о испуњавању услова конкур-
са достављају се поштом или лично у затвореној 
коверти, у року од 8 дана од дана објављивања 
текста конкурса у публикацији „Послови”, на 
адресу: ОШ „Дуде Јовић” Жабари, Кнеза Милоша 
117, 12374 Жабари. Телефони за информације: 
012/250-119, 012/250-109.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

12000 Пожаревац, Војске Југославије 18

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова пропи-
саних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/2017 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентич-
но тумачење), треба да испуњавају и посебне 
услове предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1), 
2), 3), 4) и 5) и чланом 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. 
Закони, 10/19 и 6/20), услове из Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени 
гласник Републике Србије – Просветни гласник“ 
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020 
и 16/2020) и посебне услове из Правилника о 
организацији рада и систематизацији радних мес-
та у ОШ „Свети Сава“ у Пожаревцу: 1. да имају 
одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник Републике Србије“, број 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – 
др. закон и 6/2020): високо образовање за настав-
ника основне школе, за педагога и психолога, на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, 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 интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
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области или области педагошких наука; на основ-
ним студијана у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; кандидат 
мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; 2. да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у 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 кривич-
них 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 – језик на којем 
се остварује васпитно-образовни рад. Кандидати 
уз пријаву на конкурс треба да доставе: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању и оверену фотокопију додатка дипло-
ми; уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена фотокопија, не старија од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на фотокопија, не старија од 6 месеци); ориги-
нал или оверену фотокопију уверења из казнене 
евиденције надлежне полицијске управе да лице 
није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања (не 
старије од 6 месеци); доказ о знању српског јези-
ка (подносе само кандидати који су стекли одго-
варајуће образовање на другом језику); кратку 
радну биографију (CV) са обавезним навођењем 
адресе становања и броја телефона; попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет стар-
нице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја. Кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју ће извршити 
Национална служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака, а пре доношења 
одлуке о избору кандидати биће позвани на раз-
говор. Кандидат који буде изабран дужан је да 
пре закључења уговора о раду достави уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима – лекарско уверење 
не старије од 6 месеци. Конкурс је отворен 8 дана 
од дана објављивања. Својеручно потписану 
пријаву на конкурс са потребном документацијом 
кандидати достављају поштом на горенаведену 
адресу, са назнаком „Конкурс за пријем у радни 
однос на радно место _____ (написати за које 
радно место конкуришете)” или предати лично, у 
затвореној коверти са свим потребним назнакама, 
на наведену адресу у секретаријату школе, сва-
ког радног дана од 08.00 до 14.00 часова, у року 
од 8 дана од објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПРОКУПЉЕ

ГИМНАЗИЈА У КУРШУМЛИЈИ
18430 Куршумлија, Карађорђева 2

тел. 027/389-020

Наставник математике
на одређено време ради замене 

запосленог преко 60 дана, са 61,05% 
радног времена или 11 часова недељно

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани 
математичар, дипломирани математичар за тео-
ријску математику и примене, дипломирани мате-
матичар за рачунарство и информатику, дипломи-
рани математичар-информатичар, дипломирани 
математичар-професор математике, дипломирани 
математичар за математику економије, професор 
математике и рачунарства, усмерење, професор 

математике – теоријски смер, професор инфор-
матике-математике, дипломирани математичар – 
астроном, дипломирани математичар – теоријска 
математика, дипломирани математичар – при-
мењена математика, дипломирани математичар 
– математика финансија, дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Основи гео-
метрије), дипломирани информатичар, дипломи-
рани професор математике мастер, дипломирани 
математичар мастер, мастер математичар, мастер 
професор математике. Лице које је стекло ака-
демско звање мастер мора имати претходно завр-
шене основне академске студије на студијским 
програмима Математика или Примењена мате-
матика (са положеним испитом из предмета Гео-
метрија или Основи геометрије).

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се може 
преузети са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидати су дужни да доставе оригинале или 
оверене фотокопије (не старије од 6 месеци): 
диплому или уверење о стеченом одговарајућем 
образовању; уверење да је кандидат неосуђи-
ван и да се против њега не води истрага; уве-
рење о држављанству; уколико кандидат није 
стекао образовање на српском језику у обавези 
је да достави доказ о положеном иситу из српс-
ког језика по програму високошколске установе; 
извод из матичне књиге рођених. Доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима подноси се пре закљу-
чења уговора о раду. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
слати на горе наведену адресу. Конкурс је отво-
рен 8 дана од дана објављивања.

СОМБОР

ОСНОВНА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“
25221 Кљајићево, Иве Лоле Рибара 51

тел. 025/852-026

Директор
на мандантни период од четири године

УСЛОВИ: Директор школе може да буде лице које 
испуњава услове прописане чл. 122 став 5, чл. 
139 и чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017 и 27/2018 – др. закони). Дужност дирек-
тора може да обавља лице које има: 1. одгова-
рајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања за 
наставника основне школе, за педагога и психо-
лога; наставник и стручни сарадник јесте лице 
које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије), и то: (1) студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких 
наука; 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; лице из тачке 1) подтачка (2) мора да има 
завршене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области из одговарајући предмет, 
односно групу предмета); изузетно, ако се на кон-
курс не пријави ниједан кандидат са одгова-
рајућим образовањем из чл. 140 ст. 1 и 2. Закона 
о основама система образовања и васпитања, за 
директора школе може бити изабрано и лице које, 
уз испуњеност горе наведених услова, има одго-
варајуће образовање из чл. 140 став 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања, то 
јест високо образовање стечено на студијама 
првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије) 
или на студијама у трајању од три године или 

више образовање за наставника те врсте школе, 
дозволу за рад наставника и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе и 
најмање десет година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; 2. да има дозволу за 
рад (лиценцу) наставника, васпитача или струч-
ног сарадника; 3. обуку и положен испит за 
директора установе; 4. најмање 8 година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одгововарајућег образовања; 5. 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 6. није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у 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 кривич-
них дела против послне 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 
понашење; 7. има држављанство Републике 
Србије; 8. зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности услова саставни су део пријаве на конкурс. 
Изабрани директор који нема положен испит за 
директора, дужан је да га положи у року до две 
године од дана ступања на дужност. Директору 
који не положи испит за директора у року од две 
године од дана ступања на дужност престаје дуж-
ност директора. Пријава на конкурс за избор 
директора школе, заједно са потребном докумен-
тацијом, доставља се школи. Кандидат попуњава 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом доставља 
установи. Уз пријаву на конкурс кандидат за 
директора школе подноси следеће: 1. биографске 
податке, односно радну биографију, 2. оверену 
фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем 
образовању из члана 140 став 1 и 2 (изузетно и 
став 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања за наставника основне школе, за педа-
гога и психолога (оверено код јавног бележника), 
3. оверену фотокопију дозволе за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника (испит за лицен-
цу, односно стручни испит), оверено код јавног 
бележника, 4. оверену фотокопију уверења о 
положеном испиту за директора установе (овере-
но код јавног бележника), 5. оригинал или овере-
ну фотокопију уверења да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (не старије од 6 месеци од дана дос-
тављања пријаве на конкурс), а доставља га пре 
закључења уговора, уколико буде изабран/а; 6. 
оригинал или оверену фотокопију доказа о нај-
мање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања (потврде, решења, уговори 
или други акти којима се доказује на којим посло-
вима, са којом стручном спремом и у ком времен-
ском периоду је стечено радно искуство), уколико 
се доставља оверена фотокопија оверено код 
јавног бележника, 7. оригинал или оверена фото-
копија доказа о неосуђиваности правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них 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 – издато од полицијске управе (не ста-
рије од 6 месеци од дана достављања пријаве на 
конкурс), уколико се доставља оверена фотоко-
пија оверено код јавног бележника, 8. оригинал 
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или оверена фотокопија доказа да против канди-
дата није покренут кривични поступак доно-
шењем наредбе о спровођењу истраге, потврђи-
вањем оптужнице којој није претходила истрага 
или доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога за кривична 
дела из члана 7 став 4 Правилника о ближим 
условима за избор директора установе образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 108/2015) 
– у даљем тексту: Правилник, а у складу са чла-
ном 7 став 5 Правилника, издато од основног суда 
(не старије од 6 месеци од дана достављања 
пријаве на конкурс), уколико се доставља овере-
на фотокопија оверено код јавног бележника, 9. 
уверење о неосуђиваности привредног суда да 
није правоснажно осуђен за привредни преступ у 
вршењу раније дужности, не старије од 30 дана, 
10. оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци од дана достављања пријаве на конкурс), 
уколико се доставља оверена фотокопија оверено 
код јавног бележника, 11. извод из матичне књи-
ге рођених – оригинал, 12. оригинал или оверена 
фотокопија доказа о знању српског језика и јези-
ка на којем остварује образовно-васпитни рад – 
диплома о стеченом средњем, вишем или високом 
образовању или потврда о положеном испиту из 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе (уколико се доставља оверена фотоко-
пија оверено код јавног бележника), 13. оверена 
фотокопија доказа о резултату стручно-педагош-
ког надзора (извештаји просветног саветника), 
кандидат је дужан да достави извештај уколико је 
над његовим радом вршен стручно-педагошки 
надзор (оверено код јавног бележника), 14. уко-
лико се на конкурс пријави лице које је претходно 
обављало дужност директора установе дужно је 
да поред доказа из тачке 13) достави и резултате 
стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања, оверена фотокопија 
(оверено код јавног бележника). Непотпуне и 
неблаговремене пријаве комисија неће разматра-
ти. Пријава се сматра потпуном уколико садржи 
све доказе којима се потврђује испуњеност услова 
за избор директора прописаних чланом 122 став 
5, чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2, а изузетно 
и став 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, а који су у конкурсу наведени у делу 
„услови за избор директора”. Рок за подношење 
пријаве на конкурс за избор директора школе је 
15 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови“. Пријава на конкурс се подноси 
непосредно или путем препоручене поште на 
адресу: Основна школа „Никола Тесла“, Иве Лоле 
Рибара 51, 25221 Кљајићево, са назнаком: „Кон-
курс за директора“. Ближа обавештења могу се 
добити код секретара школе на тел. бр. 025/852-
026.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У СОМБОРУ
25000 Сомбор, Подгоричка 4

тел. 025/413-020

Доцент за ужу научну област 
Информатика са методиком наставе

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови за избор у звање и заснивање 
радног односа: високо образовање на студијама 
трећег степена (докторске академске студије) по 
пропису који уређује високо образовање почев од 
10.09.2005. године, односно научни назив доктора 
наука стечен по пропису који је уређивао високо 
образовање пре 10.09.2005. године, и то: доктор 
рачунарских наука; доктор наука електротехнике 
и рачунарства, изборни модул информатика; док-
тор наука – математичке науке; доктор органи-
зационих наука – изборни модул информациони 
системи и менаџмент; доктор наука – дизајнер 
медија у образовању; доктор наука информатике 
у образовању; доктор наука информатике; доктор 
наука – методике наставе информатике; доктор 
наука – информационих технологија; доктор нау-
ка – пословне информатике; доктор наука – тех-
ничких наука; доктор методике разредне наставе 

природе, математике, информатике и физичког 
васпитања. Кандидат може бити лице које је сва-
ки од претходних степена студија завршило са 
просечном оценом најмање осам (8), односно које 
има најмање три године педагошког искуства на 
високошколској установи и које испуњава и оста-
ле услове предвиђене Законом о високом обра-
зовању, Статутом и општим актима Универзитета 
у Новом Саду и Статутом и општим актима Педа-
гошког факултета у Сомбору.

Наставник страног језика за ужу 
научну област Лингвистичке науке – 

руски језик
са 30% радног времена, на одређено 

време од 5 година

УСЛОВИ: Услови за избор у звање и заснивање 
радног односа: 1. високо образовање на студија-
ма првог степена по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10.09.2005. године, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10.09.2005. године: професор 
руског језика; дипломирани филолог руског јези-
ка; 2. објављени научни, односно стручни радови 
у одговарајућој области; 3. способност за настав-
ни рад.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву подносе: фото-
копије диплома свих нивоа студија са додацима 
диплома, попуњен образац биографских подата-
ка (преузети са: http: //www.uns.ac.rs/index.php/
univerzitet/dokumetni/category/45-izbor-u-zvanje) 
приложен у штампаној и електронској форми, 
библиографију објављених радова и саме радо-
ве, евалуацију студената о педагошком раду, уве-
рење о некажњавању (МУП) и фотокопију личне 
карте. Место рада: Сомбор. Пријаве са документа-
цијом достављају се на адресу Педагошког факул-
тета. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“. Поступак избора у звање и заснивање 
радног односа спроводи се у складу са одредбама 
Закона о високом образовању, одредбама Стату-
та и општих аката Универзитета у Новом Саду и 
Статута и општих аката Факултета.

СУБОТИЦА

ОШ „МАЈШАНСКИ ПУТ”
24000 Суботица, Мајшански пут 87

тел. 024/576-700

Наставник немачког језика
на српском и мађарском наставном 

језику, на одређено време ради замене 
одсутне запослене преко 60 дана,  

са 56% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да: има одговарајуће 
образовање прописано чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018 – др. закон, 
10/19, 27/2018 – др. закон и 6/20) и члана 3 Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/20162/2017, 3/2017, 
13/18, 11/192/2020, 8/2020, 16/2020 и 19/2020); 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у 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 дискри-

минаторно понашање; држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад (мађарски језик). 

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да приложи: радну 
биографију (обавезно навести контакт податке: 
мејл и број телефона); оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије; 
оригинал или оверену фотокопију уверења из 
казнене евиденције надлежне полицијске упра-
ве према месту пребивалишта, да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела из чл. 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; оригинал или овере-
ну фотокопију доказа о знању српског језика и 
језика на којем се остварује образовно-васпитни 
рад (мађарског језика) из члана 141 став 7 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(стечено средње, више или високо образовање 
на језику на коме се остварује образовно-вас-
питни рад или положен испит из тог језика по 
програму одговарајуће високошколске устано-
ве); попуњен и одштампан формулар за пријем 
у радни однос у установи образовања и васпи-
тања, који се налази на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја (www.mpn.gov.rs). Наставник мора да 
има и образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипло-
мирања 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 пре-
носа бодова. Наведено образовање наставник је 
обавезан да стекне у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу. Сматра се 
да наставник који је у току студија положио испи-
те из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, има 
горе наведено образовање (члан 142 ЗОСОВ). 
Лекарско уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима кандидат подноси пре закључења уговора 
о раду. Психолошку процену способности кан-
дидата за рад са децом и ученицима извршиће 
надлежна служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака. Копије доказа које 
се подносе при конкурисању морају да буду ове-
рене од стране надлежног органа, у супротном се 
неће узети у разматрање. Конкурс траје 8 дана 
од дана објављивања у листу „Послови”. Неблаго-
времене, непотпуне, као и пријаве послате путем 
мејла се неће разматрати. Адреса за пријаве: ОШ 
„Мајшански пут” Суботица, Мајшански пут 87, 
24000 Суботица. На коверти обавезно назначити 
„За конкурс”.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА

ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И 
ТРЕНЕРА СУБОТИЦА

24000 Суботица, Банијска 67

Наставник за избор у звање 
наставника страног језика и 

заснивање радног односа из области 
Филолошких наука, ужа научна 

област Страни језик – енглески језик
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: филозофски факултет или филолошки 
факултет, група за књижевност и енглески језик, 
доктор наука, магистар наука или специјалиста, 
односно лице које има стечено високо образо-
вање првог степена, по пропису који уређује 
високо образовање од 10.09.2005. године; да 
показује смисао за наставни рад, објављени 
стручни радови у одговарајућој области, позитив-
на оцена за наставно-педагошки рад од стране 
студената.



Наука и образовање

Бесплатна публикација о запошљавању 6121.04.2021. |  Број 930 |   

Наставник за избор у звање 
наставника страног језика и 

заснивање радног односа из области 
Филолошких наука, ужа научна 

област Страни језик – немачки језик
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: филозофски факултет или филолошки 
факултет, група за књижевност и немачки језик, 
доктор наука, магистар наука или специјалиста, 
односно лице које има стечено високо образо-
вање првог степена по пропису који уређује висо-
ко образовање од 10.09. 2005. године, показује 
смисао за наставни рад, објављени стручни радо-
ви у одговарајућој области, позитивна оцена за 
наставно-педагошки рад од стране студената.

ОСТАЛО: Остали услови су утврђени Законом о 
високом образовању, Статутом Школе, Правил-
ником о избору у звања наставника и сарадника, 
Правилником о организацији и систематизацији 
послова у Школи и Правилником о ужим научним, 
уметничким и стручним областима, у складу са 
којима ће бити извршен избор између пријавље-
них кандидата. Уз пријаву на конкурс кандидати 
су дужни да поднесу: биографију са свим битним 
подацима, кретање у професионалном раду (уста-
нова, факултет, универзитет или фирма, трајање 
запослења и звање – навести сва звања), спи-
сак радова, остале податке: о наставном раду; 
научноистраживачком, уметничком, стручном 
и професионалном доприносу; о ангажовању у 
развоју наставе и других делатности високош-
колске установе; ваннаставним активностима; 
доприносу локалној и широј заједници; при-
знањима и наградама. Докази у овереној фотоко-
пији: извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, све високошколске дипломе и 
додатак дипломи или нострификације диплома 
стечене у иностранству, доказ надлежног органа 
поводом чињенице да кандидат није под истрагом 
и кривично осуђиван. Конкурс је отворен 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве на конкурс подносе се на адресу Висока 
школа струковних студија за образовање васпи-
тача и тренера у Суботици, Банијска 67. Сву кон-
курсну документацију, као доказе о испуњености 
услова конкурса, доставити и у електронској фор-
ми (на компакт диску – CD). Упућују се кандидати 
да користе Образац пријаве на конкурс који се 
налази на сајту школе: www.vsovsu.rs. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
обзир и бити разматране.

ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
24000 Суботица

Петефи Шандора 1

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове
УСЛОВИ: лице које је стекло високо образовање 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалис-
тичким струковним студијама, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септем-
бра 2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Поред дефинисане стручне 
спреме кандидат треба да испуњава опште услове 
за заснивање радног односа прописане чл. 139 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања, и то да: 1) има одговарајуће образовање, 
прописано чланом 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 88/2017 и 27/18 – др. закони), Правил-
ником о организацији и систематизацији радних 
места у Гимназији „С. Марковић“ у Суботици; 2) 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 

трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву на конкурс приложити: оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању, оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије; оригинал или оверену фотокопију уве-
рења из казнене евиденције да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, (уверење о 
неосуђиваности из МУП – не старије од 6 месе-
ци); оригинал или оверену фотокопију доказа о 
знању српског језика и језика на којем остварује 
образовно васпитни рад – доказ да је кандидат 
средње, више или високо образовање стекао на 
српском језику или да је положио испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Доказ о знању српског језика је у оба-
вези су да достави кандидат који одговарајуће 
образовање није стекао на српском језику, док 
кандидат који је одговарајуће образовање сте-
као на српском језику испуњеност овог услова 
доказује дипломом о стеченом образовању (самим 
прилагањем дипломе доказао је испуњеност овог 
услова). Доказ о знању језика на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад доказује се овере-
ном фотокопијом сведочанства (средњег образо-
вања), дипломе или потврде о положеном испиту 
о знању језика на одговарајућој високошколској 
установи. Лекарско уверење да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима кандидат подноси пре 
закључења уговора о раду. Психолошку процену 
способности кандидата за рад са децом и учени-
цима извршиће надлежна служба за запошља-
вање применом стандардизованих поступака. У 
складу са чланом 155 став 1 и 2 и чланом 154 
став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања, кандидати су дужни да попуне пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја (www.mpn.gov.rs), а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Конкурс траје 8 дана од дана 
обљављивања у публикацији Националне служ-
бе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве 
слати на адресу: Гимназија „Светозар Марковић“, 
Петефи Шандора 1, 24000 Суботица.

Наставник музичке културе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: (1) академски музичар; (2) дипломирани 
музичар (сви смерови); (3) дипломирани музико-
лог; (4) дипломирани музички педагог; (5) дипло-
мирани музичар за медијску област; (6) професор 
солфеђа и музичке културе; (7) професор музич-
ке културе; (8) професор музичког васпитања; (9) 
дипломирани етномузиколог; (10) дипломирани 
музичар – педагог; (11) мастер теоретичар умет-
ности (професионални статуси: музички педагог; 
етномузиколог; музиколог; музички теоретичар); 
(12) мастер музички уметник (сви професионал-
ни статуси); (13) мастер композитор; (14) дипло-
мирани трубач; (15) мастер професор предметне 
наставе (претходно завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет). 

ОСТАЛО: Поред дефинисане стручне спреме кан-
дидат треба да испуњава опште услове за засни-
вање радног односа прописане чл. 139 Закона о 

основама система образовања и васпитања и то 
да: 1) има одговарајуће образовање, прописано 
чл. 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/18 
– др. закони) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 15/13, 11/16, 2/17, 
11/17, 13/18, 7/19, 2/20, 3/20, 14/20 и 1/21); у 
складу са чл. 142 обавезно образовање лица из 
члана 140 овог закона је образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова; образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина, 
наставник је обавезан да стекне у року од једне, 
а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лицен-
цу; сматра се да наставник, васпитач и стручни 
сарадник који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу има образо-
вање из педагошких, психолошких и методичких 
дисциплина; 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив 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 којем остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс приложи-
ти: оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању, оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије, оригинал или оверену 
фотокопију уверења из казнене евиденције да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(уверење о неосуђиваности из МУП-а не старије 
од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију 
доказа о знању српског језика и језика на којем 
остварује образовно васпитни рад – доказ да је 
кандидат средње, више или високо образовање 
стекао на српском језику или да је положио испит 
из тог језика по програму одговарајуће високош-
колске установе. Доказ о знању српског језика је 
у обавези да достави кандидат који одговарајуће 
образовање није стекао на српском језику, док 
кандидат који је одговарајуће образовање сте-
као на српском језику испуњеност овог услова 
доказује дипломом о стеченом образовању (самим 
прилагањем дипломе доказао је испуњеност овог 
услова). Доказ о знању језика на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад доказује се овере-
ном фотокопијом сведочанства (средњег образо-
вања), дипломе или потврде о положеном испиту 
о знању језика на одговарајућој високошколској 
установи. Лекарско уверење да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима кандидат подноси пре 
закључења уговора о раду. Психолошку процену 
способности кандидата за рад са децом и учени-
цима извршиће надлежна служба за запошља-
вање применом стандардизованих поступака. У 
складу са чланом 155 став 1 и 2 и чланом 154 
став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања, кандидати су дужни да попуне пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (www.mpn.gov.rs), а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним форму-
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ларом достављају школи. Конкурс траје 8 дана од 
дана обљављивања у листу Националне службе 
за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве 
слати на адресу: Гимназија „Светозар Марковић“, 
Петефи Шандора 1, 24000 Суботица.

ШАБАЦ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ШАБАЦ
15000 Шабац, Бањичких жртава 2

Секретар
УСЛОВИ: 1. стечено одговарајуће високо образо-
вање из области правних наука у складу са чла-
ном 140 став 1 Закона о основама система обра-
зовања 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, специјалис-
тичке академске студије); на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; 2. психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. неосуђиваност у складу са чланом 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2018, 27/208 – др. закони, 10/2019 и 6/2020): 
непостојање правноснажне 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 гру-
пе 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 кан-
дидата није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 6. држављанство Републи-
ке Србије; 7. познавање српског језика и језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који кандидат 
може преузети са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС, кандидат подноси доказ о степену и 
врсти образовања, уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци) и доказ о неосуђиваности – 
уверење из казнене евиденције надлежне поли-
цијске управе (не старије од 6 месеци од дана 
објављивања конкурса). Кандидати који су иза-
брани 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 стандардизо-
ваних поступака. Доказ о психофизичкој способ-
ности кандидата прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Сва документа кандидати прилажу 
као оверене копије или у оригиналу, а неблаго-
времене и непотпуне пријаве комисија неће раз-
матрати. Пријаве са потребном документацијом 
се достављају у року од 8 дана од дана објављи-
вања, на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА „МАЈУР”
15353 Мајур, Светог Саве 4

Наставник технике и технологије
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице са стеченим одговарајућим висо-
ким образовањем 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, однос-
но групе предмета; 2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-

нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10.09.2005. 
године или са стеченим одговарајућим високим 
образовањем на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10.09.2005. године.

ОСТАЛО: Кандидат поред општих услова пропи-
саних чланом 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), треба да испуњава и услове пред-
виђене чланом 139 став 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 и 
чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и посеб-
не услове предвиђене Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник РС – 
Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20 
и 19/20). Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да достави: 1) 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању; 2) доказ о позна-
вању српског језика (односи се на кандидате који 
нису образовање стекли на српско језику); 3) 
уверење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију), не старије од 6 месеци; 4) извод из 
матичне књиге рођених; 5) потврду да није осуђи-
ван 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 кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 6) краћу биографију. Кандидат који 
буде изабран дужан је да пре закључења уговора 
о раду достави лекарско уверење о здравственој 
способности за рад са децом и ученицима, не ста-
рије од 6 месеци. Проверу психофизичких способ-
ности кандидата за рад са децом и ученицима, 
који уђу у ужи избор, врши Национална служба за 
запошљавање применом стандардизованих посту-
пака, а пре доношења одлуке о избору. Пријаве 
на конкурс са потребним документима, заједно са 
одшампаним пријавним формуларом, достављају 
се на адресу школе. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Контакт телефон: 015/376-542.

УЖИЦЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„РАДОЈЕ ЉУБИЧИЋ“
Ужице, Николе Пашића 17

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: 1) да је стекао одговарајуће висо-
ко образовање у складу са чланом 140 Закона 
основама система образовања и васпитања: на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета, сту-
дије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговајауће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука, 

при чему ово лице мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета, на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10.09.2005. 
године; 2) кандидат треба да испуњава услове у 
погледу врсте стручне спреме предвиђене чланом 
2 став 13 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предме-
та, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Сл. гл. РС – Просветни гласник“, бр. 
8/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019 
и 2/2020), 3) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
1) да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног детета, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но дело примања мита или давања мита, за кри-
вична дела из групе крвних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечност и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њег није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски 
језик. Кандидати треба да доставе: 1) одштампан 
и попуњен пријавни формулар преузет са звани-
чне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, на адреси: http: 
//www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc, 2) оверену 
фотокопију дипломе или уверења о дипломи-
рању, 3) оригинал или оверену фотокопију уве-
рење о држављанству, 4) оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених, 
5) извод из казнене евиденције као доказ о нео-
суђиваности за горе наведена, кривична дела и 
да није утврђено дискриминаторно понашање, 
које издаје надлежна полицијска управа, не ста-
рије од 6 месеци, 6) доказ о познавању српског 
језика подноси кандидат који није стекао диплому 
на српском језику. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности, не старији од 6 месеци, 
подноси кандидат који буде изабран, пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати који буду иза-
брани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши Национална служба за 
запошљавање применом стандардизованих посту-
пака. Рок за пријаву на конкурс: 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова могу 
се поднети лично или поштом на адресу школе, 
са назнаком „За конкурс“: Техничка школа „Радоје 
Љубичић“, Ужице, Николе Пашића 17, 31000 Ужи-
це. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
разматрати.

ВАЉЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИКА НИКОЛАЈ 

ВЕЛИМИРОВИЋ”
14000 Ваљево, Сувоборска 48

тел. 014/222-279

Наставник музичке културе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1) да има одговарајуће високо образо-
вање стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, према про-
писима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005; 2) да испуњава услове про-
писане Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС – Просветни глас-
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ник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/2020); 3) да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 4) 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 дискри-
минаторно понашање; 5) да има држављанство 
Републике Србије; 6) да зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати треба да доставе: 1) својеручно пот-
писану пријаву на конкурс са основним биографс-
ким подацима; 2) одштампан и попуњен пријавни 
формулар преузет са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја РС, у делу „Ново на сајту”, на адреси: http: 
//www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; 3) оверену 
фотокопију дипломе или уверења о дипломи-
рању; 4) уверење о држављанству, не старије од 
6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); 5) 
оригинал или оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених; 6) извод из казнене евиден-
ције као доказ о неосуђиваности за горе наведена 
кривична дела и да није утврђено дискриминатор-
но понашање, које издаје надлежна полицијска 
управа МУП-а (не старије од 6 месеци); 7) доказ 
о познавању језика на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад подноси кандидат који није 
стекао диплому на српском језику, а доказ тре-
ба да буде издат од стране високошколске уста-
нове надлежне за издавање таквих докумената 
(оригинал или оверена фотокопија). Фотокопије 
које се подносе морају бити оверене од стране 
надлежног органа, у супротном неће се узети у 
разматрање, као ни непотпуне и неблаговреме-
не пријаве. Кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања. Кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду дос-
тавља уверење о здравственој способности, не 
старије од шест месеци. Пријаве са потребном 
документацијом доставити лично или поштом, на 
горе наведену адресу школе, са назнаком: „Прија-
ва на конкурс за радно место наставника музичке 
културе”.

ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„Проф. ИБРАХИМ КЕЛМЕНДИ”

17523 Прешево, 15. новембар 102

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде 
изабрано лице које испуњава следеће услове про-
писане члановима 122, 139 и 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 27/18, 10/19 и 6/20 – др. закон) и 
Правилника о ближим условима за избор директо-
ра установа образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 108/15: 1) да има одговарајуће 
високо образовање, стечено: (1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 

области или области педагошких наука, уз које 
кандидат мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 
или (2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Кандидат мора да има одговарајуће обра-
зовање за наставника (те врсте школе); да има 
дозволу за рад наставника; да има положен испит 
за директора школе (лиценцу директора), изабра-
ни директор који нема положен испит за директо-
ра, дужан је да га положи у року до две године од 
дана ступања на дужност, а ако не положи испит 
за директора у року од две године од дана сту-
пања на дужност, престаје дужност директора; 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик, као 
и језик на коме се остварује васпитно-образовни 
рад (албански); да има најмање осам година рада 
у образовно-васпитној установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи: доказ да има одговарајуће образовање 
(оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању), оверену фотокопију дозволе за рад настав-
ника, оверену фотокопију лиценце за директора 
школе (ако је поседује), доказ да није осуђиван 
правоснажном пресудом за дела из тачке 5) овог 
конкурса, које издаје надлежна полициска упра-
ва, доказ да се не води истрага код основног и 
вишег суда, као и основног и вишег тужилаштва, 
доказ о држављанству Републике Србије (не ста-
рији од шест месеци), доказ о знању српског јези-
ка, потврду о дужини рада у образовно-васпитној 
установи на пословима образовања и васпитања, 
доказе о резултатима стручно-педагошког над-
зора у свом раду (извештај просветног саветни-
ка), остале податке које сматра корисним у циљу 
свог избора (преглед кретања у служби, друге 
доказе о сопственим стручним и организационим 
способностима); доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима (не старији од шест месеци, лекарско 
уверење). Пријаву на конкурс заједно са доку-
ментацијом кандидати достављају на горенаве-
дену адресу. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе 
на телефон број: 017/660-105 или 064/169-1321.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

17512 Стубал
тел. 017/484-331

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове
на одређено време до повратка радника 

са боловања

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за засни-
вање радног односа прописаних чланом 24 Зако-
на о раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 
113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), треба 
да испуњава и посебне услове прописане чл. 139 

Закона о основама система образовања и васпи-
тања, односно: да има одговарајуће образовање; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита: за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс канди-
дати су дужни да доставе, у оригиналу или у ове-
реном препису или овереној фотокопији, следећу 
документацију: извод из матичне књиге рођених 
– не старије од 6 месеци у односу на дан исте-
ка конкурса; уверење о држављанству Републике 
Србије – не старије од 6 месеци у односу на дан 
истека конкурса; диплому или уверење о стече-
ном одговарајућем образовању – дипломирани 
економиста мастер или дипломирани економис-
та који је стекао високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, који испуњава све 
друге услове прописане за пријем у радни однос; 
уверење из казнене евиденције МУП-а да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита: за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Конкурс спроводи комисија 
коју именује директор у складу са законом. Кон-
курсна комисија утврђује испуњеност услова кан-
дидата за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана истека рока за подношење пријава. 
Кандидати који буду испуњавали услове конкур-
са и буду изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана од дана истека рока за подношење пријава 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос у року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. Кон-
курсна комисија обавља разговор са кандидатима 
са листе из претходног става и доноси решење 
о избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Лице које 
буде изабрано по конкурсу, дужно је да приложи 
доказ о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење) пре закључења уговора о 
раду. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Благовременом пријавом 
сматра се пријава која је непосредно предата 
школи пре истека рока утврђеног у конкурсу или 
је пре истека тог рока предата пошти у облику 
препоручене пошиљке. Ако последњи дан рока 
пада у недељу или на дан државног празника, рок 
истиче истеком првог наредног радног дана. Пот-
пуном пријавом сматра се пријава која у прилогу 
садржи све прилоге којима кандидат доказује да 
испуњава услове за избор у складу са Законом и 
овим конкурсом.



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 930 | 21.04.2021.64

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

17500 Врање 
Јужноморавска 9
тел. 017/421-602

Педагошки асистент
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: да кандидат има IV степен стручне 
спреме; завршену обуку за педагошког асистен-
та; држављанство Републике Србије; психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело, утврђено чл. 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/2018 и 10/2019, даље Закон); да зна 
српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка  

одсутног запосленог

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће 
високо образовање; психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело, утврђено чл. 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019 и 6/2020, даље Закон); да 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву (пријавни 
формулар) на конкурс потребно је доставити: 
1. краћу биографију, 2. оригинал или оверену 
копију дипломе, којом се доказује одговарајуће 
образовање, 3. оригинал или оверену копију уве-
рења о завршеној обуци за педагошког асистен-
та (потребно је да доставе само кандидати који 
се пријављују за радно место педагошког асис-
тента), 4. оригинал уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), 5. доказ да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминторно понашање; 
6. одговарајући доказ којим се доказује знање 
српског језика, сходно члану 141 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Пријаве 
(пријавни формулар) са потребним доказима о 
испуњености услова за пријем, односно засни-
вање радног односа, слати у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса на адресу: Основна 
школа „Јован Јовановић Змај“ у Врању, Јужномо-
равска 9, 17500 Врање, са назнаком „За конкурс“ 
или лично доставити управи школе. Пријаве које 
не испуњавају услове конкурса у погледу пропи-
саног степена и врсте образовања, односно одго-
варајућег образовања, прописаног занимања 
(стручног назива), пријаве које буду непотпуне 
(не садрже све захтеване доказе о испуњености 
услова конкурса) и неблаговремене, неће се 
узимати у разматрање приликом одлучивања у 
поступку пријема у радни однос. Информације о 
конкурсу могу се добити на телефон: 017/421-
602, Марина Пешић Стошић, секретар школе.

ЗАЈЕЧАР

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„ЈЕРЕМИЈА ИЛИЋ ЈЕГОР”
19214 Рготина

Оглас објављен 07.04.2021. године у публикацији 
„Послови” број 928, поништава се у целости.

ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар 

Парк-шума Краљевица бб

Наставник за научну област 
Математичке и рачунарске науке, 

ужа научна област Математика

Наставник за научну област 
Математичке и рачунарске науке, 

ужа научна област Рачунарске науке

Наставник за научну област  
Правне науке, ужа научна област 

Правне науке

Наставник за научну област 
Економске науке, ужа научна  

област Економија
4 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу за избор 
у звање и заснивање радног односа наставни-
ка, поред општих услова треба да испуњавају и 
услове прописане чланом 74 Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 73/18, 67/19 и 6/20), чла-
ном 94 Статута Факултета за менаџмент Заје-
чар и одредбама Правилника о избору настав-
ника и сарадника на Факултету за менаџмент у 
Зајечару. Приликом пријављивања на конкурс 
кандидати подносе: 1. извод из матичне књиге 
рођених, односно венчаних уколико је настала 
промена презимена; 2. уверење о држављанству; 
3. оверене фотокопије диплома о свим заврше-
ним нивоима студија из области за које је кон-
курс објављен, не старије од 6 месеци; 4. одлу-
ку о претходном избору у звање са факултета/
универзитета (у случају да кандидат ради или је 
радио на некој високошколској институцији); 5. 
биографију са библиографијом у штампаном и 
електронском облику – на CD-у, у Word форма-
ту и са пратећим материјалом (научни, односно 
стручни радови објављени у научним часописима 
или зборницима) за период од претходног избора 
у звање; 6. уверење надлежне полицијске управе 
да против њих није изречена правноснажна пре-
суда за кривична дела из члана 72 став 4 Зако-
на о високом образовању; 7. пријаву на конкурс 
са назнаком за које се радно место конкурише, у 
слободној форми. Пријаве које не садрже наведе-
ну документацију неће бити разматране. Факултет 
задржава право да тражи додатну документацију 
од кандидата. Пријаве са потребном документа-
цијом кандидати подносе у року од 8 (осам) дана 
од дана објављивања конкурса на адресу: Факул-
тет за менаџмент Зајечар, Парк-шума Краљеви-
ца бб, 19000 Зајечар и путем електронске поште: 
dekanat@fmz.edu.rs. Обавештења се могу добити 
на: dekanat@fmz.edu.rs.

ЗРЕЊАНИН

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2а

Наставник предметне наставе – 
наставник енглеског језика

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пропи-
саних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службе-
ни 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 обра-
зовање: у складу са чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања које је стекло, а) на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета и сту-
дије 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 образо-
вање до 10. септембра 2005. године; в) изузетно, 
наставник и васпитач јесте и лице са стеченим 
одговарајућим високим образовањем на студија-
ма првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем. у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, број 8/2015, 11/2016, 13/2016 - 
испр., 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 
14/2020, 15/2020 и 1/2021): професор, односно 
дипломирани филолог за енглески језик и књи-
жевност; професор енглеског језика и књижев-
ности и италијанског језика и књижевности; про-
фесор енглеског језика и књижевности и немачког 
језика и књижевности; дипломирани филолог 
англиста; дипломирани професор енглеског јези-
ка и књижевности; мастер филолог (студијски 
програм Англистика; студијски програм или 
главни предмет, односно профил Енглески језик 
и књижевност); мастер професор језика и књи-
жевности (студијски програм или главни предмет, 
односно профил Енглески језик и књижевност); 
мастер професор предметне наставе. Лица која су 
стекла академско звање мастер, морају да имају 
претходно завршене основне академске студије 
из области предмета, односно на студијским гру-
пама/програмима: Језик, књижевност, култура, 
модул Енглески језик и књижевност; Енглески 
језик и књижевност; Англистика; Енглески језик 
и књижевност са другом страном филологијом. 
Кандидат треба и да: 2. има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3. није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, 4. има 
држављанство Републике Србије; 5. зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-вас-

Посао се не чека, 
посао се тражи

Први
утисак је
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питни рад. Учесници конкурса треба да доставе: 
1. попуњен пријавни формулар који се налази на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, 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 одго-
варајуће 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 Репу-
блици Српској, а врста образовања не одговара 
врсти образовања која је прописана чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања, кандидат доставља и оверену фотокопију 
решења министра надлежног за послове образо-
вања и васпитања којим се утврђује да ли је врста 
образовања одговарајућа за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног сарад-
ника (члан 143 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања). Када је образовање 
стечено у систему војног школства, кандидат дос-
тавља и оверену фотокопију решења министра 
надлежног за послове образовања и васпитања 
којим се утврђује испуњеност услова у погле-
ду стеченог образовања за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног сарад-
ника (члан 143 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања). Када је образовање 
стечено у иностранству, кандидат доставља и 
оверену фотокопију решења министра надлеж-
ног за послове образовања и васпитања којим се 
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог 
образовања за обављање послова наставника, 
васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 
став 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања); 3. оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије; 4. 
доказ о испуњавању услове из члана 139 став 1 
тачка 5) Закона о основама система образовања 
и васпитања односно да је лице стекло средње, 
више или високо образовање на језику на коме се 
остварује образовно-васпитни рад или је положи-
ло испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (оригинал или овере-
на фотокопија) – српски језик; 5. оригинал или 
оверена фотокопија уверења (извода из казнене 
евиденције) Министарства унутрашњих посло-
ва којим кандидат доказује да није осуђиван у 
складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о 
основама система образовања и васпитања. 6. 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима доставља само иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријава са потребним дока-
зима о испуњавању услова конкурса је 15 дана, 
рачунајући од дана објављивања текста конкурса 
у публикацији Националне службе за запошља-
вање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве биће одбачене. Пријаве се шаљу поштом 
или предају лично на адресу: Медицинска шко-
ла 23000 Зрењанин, Новосадска 2а са назнаком 
„За конкурс”. Сва потребна обавештења можете 
добити од секретара школе, лично или телефоном 
на број 023/533270. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос 
из члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве комисија ће одбацити. Канди-
дати који испуњавају конкурсом тражене услове 
за пријем у радни однос, који су изабрани у ужи 
избор, у року од осам дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. У року од осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос. Уколико кандидат не 
дође на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима сматраће се да је пријаву 
на конкурс повукао те ће комисија његову пријаву 

одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе у року од 15 радних дана 
од дана сачињавања листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима које се када 
постане коначно оглашава на званичној интернет 
страници Министарства надлежног за послове 
просвете. Уколико кандидат не дође на разговор 
у заказаном термину сматраће се да је повукао 
пријаву на конкурс те ће комисија његову пријаву 
одбацити.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
23000 Зрењанин, Иве Војновића 27/б

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

са 55% радног времена,  
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства  
и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
предвиђене чл. 139, 140 и 142 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/2019 и 6/2020) и 
услове из Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/19), и то: да 
има одговарајуће образовање; да зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад; да је држављанин Републике Србије; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе; 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за кога није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има физичку, пси-
хичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима.

ОСТАЛО: Кандидати подносе: 1. уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); 2. 
извод из матичне књиге рођених (не старије од 
6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); 3. 
уверење да кандидат није осуђиван у складу са 
чл. 139 став 1) тач 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања (оригинал, не старије 
од 6 месеци), 4. оверену копију дипломе/уверења 
о стеченом образовању (првог и другог степена, 
мастер или основних студија по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године и потврду да су те студије изједна-
чене са мастером), 5. оверен препис или овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу (осим за при-
правнике и друга лица која могу засновати радни 
однос без положеног одговарајућег испита сходно 
чл. 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања; 6. уверење да се против кандидата 
не води истрага (оригинал, не старије од 6 месе-
ци), 7. доказ о знању језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском јези-
ку), 8. радну биографију, 9. попуњен пријавни 
формулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Уверење о физичкој, психичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима изабра-
ни кандидат доставља пре закључења уговора о 
раду. Кандидати који буду изабрани у ужи избор 
упућују се на психолошку процену способности 
коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју 
именује директор школе. Рок за пријављивање је 

8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве слати на горе наведену адресу, 
са назнаком „За конкурс” или доставити лично.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН”

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб

Сарадник у звање сарадника у 
настави за ужу научну област 
Индустријско инжењерство

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских студија који 
је студије првог степена завршио са укупном про-
сечном оценом најмање осам (8). Пријаве са при-
лозима (докази о испуњавању услова конкурса: 
биографија, оверене фотокопије диплома о одго-
варајућем академском и стручном звању, списак 
објављених научних и стручних радова, књиге и 
саме радове) подносе се Факултету у року од 8 
од дана објављивања у публикацији „Послови”, 
на адресу: Технички факултет „Михајло Пупин”, 
Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб, са назнаком „За 
конкурс”. Контакт телефон: 023/550-501.

ОСНОВНА ШКОЛА
„Др АЛЕКСАНДАР САБОВЉЕВ”

23203 Ечка, Маршала Тита 48

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 образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС” број 
108/15). За директора може бити изабрано лице 
које испуњава следеће услове: 1. да има одго-
варајуће високо образовање из члана 140 став 
1 и 2. Закона о основама система образовања и 
васпитања за наставника основне школе, педаго-
га и психолога, то јест високо образовање које 
је стекло: а) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука (мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но 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 дозво-
лу 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 сту-
пања на дужност), 5. да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад, 6. да 
није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
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народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 7. да 
има држављанство Републике Србије; 8. да има 
најмање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Изузетно, ако се на 
конкурс не пријави ниједан кандидат са одгова-
рајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања, дужност директора основне школе може да 
обавља лице које има одговарајуће образовање 
из члана 140 став 3 истог закона, то јест висо-
ко образовање стечено на студијама првог сте-
пена (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, обу-
ку и положен испит за директора установе и нај-
мање десет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања. Уз пријаву на конкурс, кан-
дидат треба да приложи следећу документацију: 
1. доказ о одговарајућем образовању – оверена 
фотокопија дипломе или оверен препис дипломе 
траженог степена и врсте образовања, 2. дозво-
лу за рад (лиценцу), односно уверење о положе-
ном стручном испиту (оверена фотокопија/пре-
пис документа), 3. потврду о радном искуству у 
установи на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања (ори-
гинал или оверена фотокопија), 4. лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима (оригинал 
или оверена фотокопија) – може и из досијеа, а 

изабрани кандидат ће доставити ново пре закљу-
чења уговора, 5. уверење о држављанству Репу-
блике 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 срп-
ском 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 сав-
ладаној обуци и положеном испиту за директора 
установе, уколико кандидат поседује (оригинал 
или оверена фотокопија), 8. извод из матичне 
књиге рођених – оригинал или оверена фотоко-
пија, 9. уверење надлежног СУП-а којим кандидат 
доказује да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела из члана 139 став 1 тач-
ка 3 Закона и да није утврђено дискриминиторно 
понашање – уверење не сме бити старије од шест 
месеци (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 шест месеци (оригинал или оверена фотоко-
пија), 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 шест месеци (оригинал или оверена фотоко-
пија), 12. доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора установе и оцена спољашњег вредно-
вања, уколико се пријављује лице које је прет-
ходно обављало дужност директора (оригинал 
или оверена фотокопија), 13. доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду, уколико га 
кандидат поседује (оригинал или оверена фото-
копија извештаја просветног саветника), 14. рад-
ну биографију са прегледом кретања у служби, 
15. оквирни план рада за време мандата. Доку-
ментација која се доставља у виду фотокопија, 
мора бити оверена од стране јавног бележника. 
О резултатима конкурса, кандидат ће бити оба-
вештен од стране школе након пријема решења 
о именовању директора од стране Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке 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 испуња-
вању услова конкурса доставити лично или слати 
на адресу школе: Маршала Тита 48, 23203 Ечка, 
са назнаком „За конкурс за избор директора шко-
ле”. 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: 023/881-018.

www.nsz.gov.rs



Споразум нишке филијале НСЗ и Општине Пантелеј

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА И 
МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ 

ЗАПОШЉАВАЊА
У просторијама Општине Пантелеј у 

Нишу, у четвртак, 8. априла 2021. 
године, потписан је споразум између 
локалне самоуправе и нишке филијале 
Националне службе за запошљавање о 
уређењу међусобних права и обавеза 
у реализацији програма или мера ак-
тивне политике запошљавања.

Потписивању споразума прису-
ствовали су председница ГО Пантелеј 
Наташа Станковић и заменица дирек-
тора Филијале Ниш НСЗ Вања Стојко-
вић. 

Споразум се конкретно тиче анга-
жовања незапослених лица у реализа-
цији програма јавних радова, при чему 
ће Национална служба за запошља-
вање обезбедити техничку подршку, 
односно извршити селекцију незапос-
лених лица са подручја општине Пан-
телеј, првенствено теже запошљивих и 
лица у стању социјалне потребе.

Целокупна средства за финанси-
рање програма јавних радова издвоје-
на су из буџета ГО Пантелеј и изно-
се 1,5 милиона динара. Уз техничку 
подршку НСЗ, Општина ће обезбедити 
да у програму јавних радова учествује 
што већи број лица из теже запошљи-

вих категорија, са циљем очувања и 
унапређења њихових радних способ-
ности, као и ради остваривања одређе-
ног друштвеног интереса.

Незапослена лица из године у го-
дину исказују велико интересовање за 

овакву врсту сезонских послова, углав-
ном на уређењу излетничких локација 
и одржавању међублоковских и дру-
гих зелених површина на територији 
општине Пантелеј.

 Марија Дељанин

Посао се не чека, посао се тражи



www.nzs.gov.rs

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Место сусрета
незапослених и послодаваца

0800 300 301

ПОЗИВНИ 
ЦЕНТАР

ПОЗИВНИЦЕНТАР:0800 300 301

АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ

Београд
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад 
Алберта Томе 2 
тел. 021/4885-500

Зрењанин
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево
Војводе Радомира Путника 20 
тел. 013/306-800

Вршац
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

Сремска Митровица
Светог Димитрија 31 
тел. 022/638-801

Суботица
Јована Микића 12 
тел. 024/644-600

Крагујевац
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац
Млинска 16  
тел. 016/202-411

Пожаревац
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска Митровица
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600

Гњилане
Горње Кусце бб 
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад
Булевар Михаjла Пупина 6/I

тел. 021/48-85-90

Косовска Митровица
Џона Кенедија бб
тел. 028/423-090


