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

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

Место службовања Стари Бановци

12 извршилаца

37. Радарски техничар – возач

РАТНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО И
ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНА ОДБРАНА

17. Техничар за ваздухопловну
опрему

Место службовања Ниш

Расписује

18. Техничар за ваздухопловну
опрему и електронику

ЈАВНИ КОНКУРС
за пријем у професионалну
војну службу на неодређено
време у својству подофицира
на неодређено време
204. ваздухопловна бригада:

Место службовања Батајница

1. Техничар за авион и мотор
18 извршилаца

2. Техничар за авион и мотор
– летач
2 извршиоца

3. Техничар за електроопрему и
инструменте – возач
1 извршилац

4. Техничар за електроопрему
– возач

6 извршилаца

1 извршилац

19. Техничар за авион и мотор
5 извршилаца

20. Техничар за радио-опрему
4 извршиоца

21. Техничар за ваздухоплов и мотор
– летач
8 извршилаца

22. Техничар за радио-радарску
опрему
1 извршилац

250. ракетна бригада за противваздухопловна дејства:

Место службовања Панчево

23. Оператор система – возач
1 извршилац

2 извршиоца

Место службовања Зуце

5. Техничар за електронску опрему
и инструменте

24. Оператор система – возач

2 извршиоца

6. Техничар за наоружање
2 извршиоца

7. Техничар за хеликоптер и мотор
– летач
1 извршилац

8. Техничар за ваздухопловно
наоружање

1 извршилац

25. Оператор – возач
3 извршиоца

Место службовања Јаково

26. Радарски техничар – возач
2 извршиоца

27. Оператор – возач
1 извршилац

4 извршиоца

28. Оператор за праћење – возач

9. Техничар за ваздухопловно
наоружање – пиротехничар

Место службовања Нови Сад

1 извршилац

10. Техничар за електроопрему
1 извршилац

11. Техничар за хеликоптер и мотор
2 извршиоца

12. Техничар за радио-навигацијску
опрему
1 извршилац

98. ваздухопловна бригада:

Место службовања Ниш

13. Техничар за авион и мотор –
летач
1 извршилац

14. Техничар за ваздухопловну
опрему
2 извршиоца

Место службовања Лађевци

15. Техничар за хеликоптер и мотор
2 извршиоца
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1 извршилац

29. Оператер
2 извршиоца

30. Послужилац – техничар
1 извршилац

31. Оператор
1 извршилац

126. бригада ваздушног осматрања,
јављања и навођења:
Место службовања Београд

32. Оператор за излагање података
1 извршилац

33. Техничар за рачунаре
1 извршилац

34. Оператор за идентификацију
1 извршилац

35. Радарски техничар
1 извршилац

36. Радарски техничар – возач
3 извршиоца

1 извршилац

38. Радарски техничар – возач
2 извршиоца

УСЛОВИ КОНКУРСА
На конкурсу могу учествовати сви држављани
Републике Србије који имају одговарајуће образовање.
а) Општи услови:
– да је кандидат пунолетан,
– да је држављанин Републике Србије,
– да је здравствено и психофизички способан за
службу у Војсци Србије, што утврђује надлежна
војнолекарска комисија,
– да има прописано образовање за место за које
конкурише,
– да му раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из
радног односа,
– да није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци,
– да није старији од 26 година,
– да је безбедносно проверен и да нема безбедносних сметњи за пријем у професионалну војну
службу, у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству
одбране,
– да је завршио одговарајућу војну обуку са
оружјем.
б) Посебни услови:
– За сва радна места неопходна је завршена
средња школа у трајању од 4 године.
– За радна места на р. б. 3, 4, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
35, 36 и 37 потребна је возачка дозвола Ц категорије.
НАЧИН КОНКУРИСАЊА
Кандидат приликом пријављивања на конкурс
подноси следећа документа:
– пријаву (Образац 1, налази се на сајту Министарства одбране www.mod.gov.rs у рубрици „Конкурси”);
– извод из матичне књиге рођених;
– уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од шест месеци);
– диплому о стеченом образовању и сведочанства
о завршеном првом, другом, трећем и четвртом
разреду средње школе;
– уверење надлежног суда да се против кандидата
не води кривични поступак због кривичног дела за
које се гони по службеној дужности (не старије од
шест месеци);
– уверење надлежног органа МУП да кандидат
није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци (не старије од шест месеци);
– уверење државног органа у којем је кандидат
био на служби да му радни однос у државном
органу није престао због повреде дужности из
радног односа;
– изјава о начину прикупљања података (Обрасци
2 и 3, налази се на сајту Министарства одбране
www.mod.gov.rs у рубрици „конкурси”);
– образац за покретање безбедносне провере
(Образац 4, налази се на сајту Министарства одбране www.mod.gov.rs у рубрици „конкурси”).
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку (Службени гласник РС бр.
18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да
врши увид, прибавља и обрађује личне податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција
када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се
опредељује за једну од две могућности: да орган
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прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам (Образац 2 и/или 3, налазе се на сајту Министарства
одбране www.mod.gov.rs у рубрици „Конкурси”).
Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење
из МУП-а да лице није осуђивано на казну затвора
у трајању од најмање 6 месеци.
У пријави мора да буде недвосмислено наглашено
за које радно место кандидат конкурише. Непотпуне, неблаговремене и неразумљиве пријаве неће
се узимати у даље разматрање.
Кандидати који конкуришу на више формацијских
места подносе појединачне пријаве за свако радно
место на које конкуришу, у којима наводе уз коју
од пријава су приложили тражене доказе.
Конкурсна документација се неће враћати кандидатима.
Пријаве на конкурс са наведеним документима достављати путем поште на адресу:
Команда Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране, 11080 Земун, Главна 1, са
назнаком „За пријем лица у професионалну војну
службу по јавном конкурсу”.
Рок за подношење пријава на конкурс је 30 дана
од дана објављивања у магазину „Одбрана”.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена од стране јавног бележника.

собљавање за подофицира, где им је обезбеђен
бесплатан смештај и исхрана, уџбеници, школски
прибор, униформа и друга неопходна средства.
Током оспособљавања полазници имају обезбеђену здравствену заштиту и новчана примања. Са
кандидатима који буду упућени на Курс за подофицире РВиПВО биће склопљен Уговор о оспособљавању ради реализације Курса за подофицире РВиПВО.
Полазници Курса за подофицире РВиПВО који
успешно заврше оспособљавање постају кандидати за пријем у професионалну војну службу у
својству подофицира на неодређено време.
Уколико процес селекције не задовољи довољан
број кандидата неће бити реализације Курса за
подофицире РВиПВО.
НАЧИН ИЗБОРА И РАНГИРАЊА КАНДИДАТА
Избор кандидата за пријем у професионалну војну
службу у својству подофицира на неодређено време вршиће се по Критеријуму за избор кандидата,
који обухвата:
– просек оцена са последњег нивоа школовања
(40% од укупног броја бодова),
– психолошка процена кандидата (40% од укупног
броја бодова),
– разговор са кандидатом (20% од укупног броја
бодова),
– физичка провера,
– медицинско здравствена процена,
– безбедносна провера и
– оцена са Курса за подофицире РВиПВО.

Пријаве кандидата који не испуне услове конкурса
биће одбачене решењем.

Кандидати се рангирају према укупном броју
бодова оствареном у изборном поступку за формацијска места за које су поднели пријаве.

ИЗБОРНИ ПОСТУПАК

ОСТАЛО

Кандидати које испуне услове конкурса биће позвани да учествују у изборном поступку. Достава
позива ће се вршити на поштанске адресе које су
наведене у поднетим пријавама.

Информације у вези са конкурсом могу се добити
у Команди Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране, на телефоне: 011/3074-011,
011/3074-073 и 011/3074-008 или на сајту Војске
Србије www.vs.rs.

Трошкове превоза настале због доласка и учествовања на активностима у селекцији сносе сами кандидати.
Све активности у изборном поступку су елиминационог карактера, тако да уколико кандидат не
задовољи критеријуме за једну активност или се
не одазове на позив за учествовање у изборном
поступку, не учествује у даљем току селекције.
Кандидати су у обавези да са собом носе лични
идентификациони документ (лична карта или
пасош) на свим активностима у поступку селекције.
Пре пријема у професионалну војну службу кандидати који испуњавају услове конкурса биће упућени на психолошко тестирање у надлежну војноздравствену установу. Кандидати који задовоље
критеријуме психолошке процене биће позвани
на проверу физичке способности и разговор.

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 –
исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 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”, број 2/19), Министарство здравља оглашава

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

Приликом доласка на проверу физичких способности, кандидати са собом обавезно носе потребну
спортску опрему.

II Радно место које се попуњава:

Кандидати који задовоље критеријуме за проверу
физичких способности, биће упућени на лекарски
преглед ради оцене способности за пријем у професионалну војну службу. За све кандидате који
испуњавају услове конкурса биће извршена безбедносна провера.

Одсек за санитарни надзор Ужице,
Одељење санитарне инспекције, Сектор
за инспекцијске послове
2 извршиоца

Сви кандидати који успешно реализују изборни
поступак и буду изабрани за упућивање на Курс
за подофицире РВиПВО биће благовремено обавештени о месту и времену јављања. Курс за
подофицире РВиПВО траје шест месеци. За време
оспособљавања, кандидати се налазе у центрима
за обуку Војске Србије у својству лица за оспо-
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1. Радно место санитарни инспектор,
разврстано у звање саветник

Услови: стечено високо образовање из научне
области медицинске науке или из стручне области
технолошког инжењерства или инжењерства
заштите животне средине и заштите на раду или
грађевинског инжењерства на основним академским 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 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора,
најмање 3 година радног искуства у струци, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Ужице, Димитрија Туцовића 52

2. Радно место санитарни инспектор,
разврстано у звање саветник
Одсек за санитарни надзор Крушевац,
Одељење санитарне инспекције, Сектор
за инспекцијске послове
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне
области медицинске науке или из стручне области
технолошког инжењерства, или инжењерства
заштите животне средине и заштите на раду или
грађевинског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора,
најмање 3 година радног искуства у струци као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Брус, Краља Петра I бр. 120

3. Радно место санитарни инспектор,
разврстано у звање саветник
Одсек за санитарни надзор Ниш,
Одељење санитарне инспекције, Сектор
за инспекцијске послове
4 извршиоца

Услови: стечено високо образовање из научне
области медицинске науке или из стручне области
технолошког инжењерства, или инжењерства
заштите животне средине и заштите на раду или
грађевинског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, положен испит за инспектора, најмање 3 година радног искуства у струци,
као и потребне компетенције за рад на радном
месту.
Место рада:
- Ниш, Страхињића Бана бб (2 извршиоца)
- Прокупље, Таткова 2 (1 извршилац)
- Блаце, Карађорђева 4 (1 извршилац)

4. Радно место за канцеларијске и
евиденционе послове за потребе
санитарне и здравствене инспекције
Одсека Ниш, разврстано у звање
референт
Одсек за санитарни надзор Ниш,
Одељење санитарне инспекције,
Сектор за инспекцијске послове
1 извршилац

Услови: средња стручна спрема друштвеног или
природног смера или гимназија, положен државни стручни испит, најмање 2 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад
на радном месту.
Место рада: Ниш, Страхињића Бана бб
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5. Радно место санитарни инспектор,
разврстано у звање саветник
Група за санитарни надзор Зајечар,
Одељење санитарне инспекције,
Сектор за инспекцијске послове
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне
области медицинске науке или из стручне области
технолошког инжењерства, или инжењерства
заштите животне средине и заштите на раду или
грађевинског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, најмање
3 година радног искуства у струци, као и потребне
компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Зајечар, Генерала Гамбете 44

6. Радно место санитарни инспектор,
разврстано у звање саветник
Одсек за санитарни надзор Ваљево,
Одељење санитарне инспекције,
Сектор за инспекцијске послове
2 извршиоца

Услови: стечено високо образовање из научне
области медицинске науке или из стручне области
технолошког инжењерства, или инжењерства
заштите животне средине и заштите на раду или
грађевинског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора,
најмање 3 година радног искуства у струци, као
и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада:
- Уб, Вељка Влаховића 6 (1 извршилац)
- Лајковац, Носилаца Албанске споменице бб (1
извршилац)

7. Радно место санитарни инспектор,
разврстано у звање саветник
Група за санитарни надзор Приштина,
Одељење санитарне инспекције,
Сектор за инспекцијске послове
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне
области медицинске науке или из стручне области
технолошког инжењерства или инжењерства
заштите животне средине и заштите на раду или
грађевинског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, најмање
3 година радног искуства у струци, као и потребне
компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Косовска Митровица, Косовскомитровачки округ, Немањина бб

8. Радно место санитарни инспектор,
разврстано у звање саветник
Одсек за санитарни надзор Београд,
Одељење санитарне инспекције,
Сектор за инспекцијске послове
4 извршиоца

Услови: стечено високо образовање из научне
области медицинске науке или из стручне области
технолошког инжењерства, или инжењерства
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заштите животне средине и заштите на раду или
грађевинског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора,
најмање 3 година радног искуства у струци, као
и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1

9. Радно место санитарни инспектор,
разврстано у звање саветник

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит, положен испит
за инспектора, најмање 3 године радног искуства
у струци, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада:
- Врање, Царински терминал „Yumko”, Радничка 5
(1 извршилац)
- Димитровград, Балканска 105 (1 извршилац)

12. Радно место здравствени
инспектор, разврстано у звање
саветник

Одсек за санитарни надзор за гранично
подручје Београд, Одељење граничне
санитарне инспекције, Сектор за
инспекцијске послове
2 извршиоца

Одсек за здравствену инспекцију
Београд, Одељење здравствене
инспекције, Сектор за инспекцијске
послове
2 извршиоца

Услови: стечено високо образовање из научне
области медицинске науке или из стручне области
технолошког инжењерства или инжењерства
заштите животне средине и заштите на раду на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит, положен испит
за инспектора, најмање 3 године радног искуства
у струци, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.

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

Место рада:
- Нови Београд, Омладинских бригада 1 (1 извршилац)
- Крагујевац, Спортска хала „Језеро”, Града Сирена
15 (1 извршилац)

10. Радно место санитарни
инспектор, разврстано у звање
саветник

Одсек за санитарни надзор за гранично
подручје Суботица, Одељење граничне
санитарне инспекције, Сектор за
инспекцијске послове
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне
области медицинске науке или из стручне области
технолошког инжењерства или инжењерства
заштите животне средине и заштите на раду на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит, положен испит
за инспектора, најмање 3 године радног искуства
у струци, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада: Суботица, Максима Горког 11 (зграда „Војводинашпед”)

11. Радно место санитарни
инспектор, разврстано у звање
саветник

Одсек за санитарни надзор за гранично
подручје Врање, Одељење граничне
санитарне инспекције, Сектор за
инспекцијске послове
2 извршиоца
Услови: стечено високо образовање из научне
области медицинске науке или из стручне области
технолошког инжењерства или инжењерства
заштите животне средине и заштите на раду на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама,

Место рада:
- Нови Београд, Омладинских бригада 1 (1 извршилац)
- Смедерево, Трг републике 5 (1 извршилац)

13. Радно место здравствени
инспектор, разврстано у звање
саветник

Одсек за здравствену инспекцију Ниш,
Одељење здравствене инспекције,
Сектор за инспекцијске послове
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне
области медицинске науке, стоматолошке науке
или правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни
испит, положен испит за инспектора, најмање 3
године радног искуства у струци као и потребне
компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Зајечар, Генерала Гамбете 44

14. Радно место здравствени
инспектор, разврстано у звање
саветник

Одсек за здравствену инспекцију Чачак,
Одељење здравствене инспекције,
Сектор за инспекцијске послове
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне
области медицинске науке, стоматолошке науке
или правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, најмање
3 године радног искуства у струци као и потребне
компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Шабац, Господар Јевремова 6

28.04.2021. | Број 931–932 |

5

Администрација и управа

15. Радно место инспектор за
контролу производње и промет
лекова, медицинских средстава
и израде галенских лекова,
разврстано у звање саветник

Одељење инспекције за лекове,
медицинска средства, психоактивне
контролисане супстанце и прекурсоре,
Сектор за инспекцијске послове
3 извршиоца

18. Радно место за студијскоаналитичке послове, разврстано у
звање саветник
у Групи за студијско-аналитичке
послове у области инспекцијског
надзора, Сектор за инспекцијске
послове
1 извршилац

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

Услови: стечено високо образовање из научне
области медицинске науке или из стручне области
технолошког инжењерства или инжењерства
заштите животне средине и заштите на раду на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1

Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1

16. Радно место инспектор за
производњу и промет психоактивних
контролисаних супстанци и
прекурсора, разврстано у звање
саветник

19. Радно место за процену ризика
у области инспекцијског надзора,
разврстано у звање саветник

Одељење инспекције за лекове,
медицинска средства, психоактивне
контролисане супстанце и прекурсоре,
Сектор за инспекцијске послове
2 извршиоца

Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научних поља: природноматематичких наука, техничко-технолошких наука, друштвено-хуманистичких
наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму однајмање 240 ЕСПБ,
мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора,
најмање 3 године радног искуства у струци као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1

17. Радно место руководилац Групе
за студијско-аналитичке послове
у области инспекцијског надзора,
разврстано у звање самостални
саветник
Сектор за инспекцијске послове
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне
области медицинске науке или из стручне области
технолошког инжењерства, инжењерства заштите
животне средине и заштите на раду или грађевинског инжењерства или из научне области правних
наука на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1
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у Групи за студијско-аналитичке
послове у области инспекцијског
надзора, Сектор за инспекцијске
послове
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне
области медицинске науке или из стручне области
технолошког инжењерства или инжењерства
заштите животне средине и заштите на раду на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање 4
године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 3
године радног искуства у струци као и потребне
компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза, и то следећим редоследом: провера
општих функционалних компетенција, провера
посебних функционалних компетенција, провера
понашајних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом.
У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може
да учествује у провери следеће компетенције у
истој или наредној фази.
Кандидатима који учествују у изборном поступку
прво се проверавају опште функционалне компетенције.
У изборном поступку за сва извршилачка радна
места проверавају се:
Опште функционалне, компетенције и то:
• организација и рад државних органа Републике
Србије – провераваће се путем теста (писмено),
• дигитална писменост – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару),
• пословна комуникација – провераваће се путем
симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост” (поседовање знања и вештина у основама коришћења

рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табеларне калкулације), ако учесник
конкурса поседује важећи сертификат, потврду
или други одговарајући доказ о поседовању знања
и вештина из наведених области, и жели да на
основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – „дигитална писменост”, неопходно је да уз
пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен
у делу * Рад на рачунару), достави и тражени
доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако
увидом у достављени доказ не може поптпуно да
оцени поседовање ове компетенције.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
IV Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила
за проверу општих функционалних компетенција,
врши се провера посебнх функционалних компетенција, и то:
За радна места под редним бројем: 1, 2, 3, 5,
6, 7, 8, 9, 10. и 11:
Посебна функционална компетенција за област
рада инспекцијски послови (општи управни поступак и управне спорове; поступак инспекцијског
надзора и основе методологије анализе ризика)
провераваће се писмено путем симулације.
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (прикупљање
и обраду података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања
и анализирања доступних информација) провераваће се писмено путем симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено
радно место – прописи из надлежности организације органа (Закон о санитарном надзору) провераваће се писмено путем симулације.
За радно место под редним бројем 4:
Посебна функционална компетенција за област
рада административни послови (методе и технике
прикупљања, евидентирања и ажурирања података у базама података) провераваће се писмено
путем симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно место прописи и акти из надлежности
организације органа (Закон о санитарном надзору)
провераваће се писмено путем симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено
радно место – прописи из делокруга радног места
(Закон о општем управном поступку) провераваће
се писмено путем симулације.
За радна места под редним бројем 12-14:
Посебна функционална компетенција за област
рада инспекцијски послови (општи управни поступак и управне спорове; поступак инспекцијског
надзора и основе методологије анализе ризика)
провераваће се писмено путем симулације.
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (прикупљање
и обраду података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања
и анализирања доступних информација) провераваће се писмено путем симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено
радно место – прописи из надлежности организације органа (Закон о здравственој заштити) провераваће се писмено путем симулације.
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За радно место под редним бројем 15:

За радна места под редним бројем 19:

Посебна функционална компетенција за област
рада инспекцијски послови (општи управни поступак и управне спорове; поступак инспекцијског
надзора и основе методологије анализе ризика)
провераваће се писмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (прикупљање
и обраду података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања
и анализирања доступних информација) провераваће се писмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (прикупљање
и обраду података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања
и анализирања доступних информација) провераваће се писмено путем симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из надлежности организације органа (Закон о лековима и медицинским средствима) провераваће се писмено путем
симулације.
За радно место под редним бројем 16:
Посебна функционална компетенција за област
рада инспекцијски послови (општи управни
поступак и управне спорове; поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе
ризика) провераваће се писмено путем симулације.
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (прикупљање
и обраду података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања
и анализирања доступних информација) провераваће се писмено путем симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено
радно место – прописи из надлежности организације органа (Закон о психоактивним контролисаним супстанцама) провераваће се писмено путем
симулације.
За радна места под редним бројем 17:
Посебна функционална компетенција за област
рада послови руковођења (основе управљања
људским ресурсима) провераваће се писмено
путем симулације.
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (прикупљање
и обраду података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања
и анализирања доступних информација) провераваће се писмено путем симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено
радно место – прописи и акти из надлежности и
организације органа (Закон о санитарном надзору)
провераваће се писмено путем симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено
радно место прописи из делокруга радног места
(Закон о безбедности хране) провераваће се писмено путем симулације.
За радна места под редним бројем 18:
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (прикупљање
и обраду података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања
и анализирања доступних информација) провераваће се писмено путем симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено
радно место – прописи и акти из надлежности и
организације органа (Закон о здравственој исправности предмета опште употребе) провераваће се
писмено путем симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено
радно место прописи из делокруга радног места
(Закон о безбедности хране) провераваће се писмено путем симулације.
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Посебна функционална компетенција за одређено
радно место – прописи и акти из надлежности и
организације органа (Закон о санитарном надзору)
провераваће се писмено путем симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено
радно место прописи из делокруга радног места
(Закон о безбедности хране) провераваће се писмено путем симулације.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних
комптенција могу се наћи на сајту Министарства
здравља: https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/346039/
konkursi.php.
V Провера понашајних компетенција: Понашајне компетенције за радна места под редним
бројевима 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 18 и 19 (управљање информацијама,
управљање задацима и остваривање резултата,
оријентација ка учењу и променама, изградња и
одржавање професионалних односа, савесност,
посвећеност и интегритет) провераваће се путем
психометријских тестова – стандардизованим
инструментом (писмено) и путем интервјуа базираном на компетенцијама (усмено).
Понашајне компетенције за радно место под
редним бројем 17 (управљање информацијама,
управљање задацима и остваривање резултата,
оријентација ка учењу и променама, изградња
и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет, управљање
људским ресурсима) – провераваће се путем
психометријских тестова – стандардизованим
инструментом (писмено) и путем интервјуа базираном на компетенцијама (усмено).
VI Интервју са Конкурсном комисијом и
вредновање кандидата за сва извршилачка радна места: Процена мотивације за рад на
радном месту у органу и прихватање вредности
државних органа – провераваће се путем интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).
VII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на јавни конкурс: Образац пријаве на јавни конкурс шаље се поштом или предаје
непосредно на писарници Министарства здравља,
11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За
јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места”.
VIII Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Аурелија Бокшан,
телефон: 011/2656-330.
IX Општи услови за запослење: држављанство
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао
радни однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа и да није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве
учествује у даљем изборном поступку. Шифра
пријаве уноси се у образац пријаве након што Конкурсна комисија састави списак кандидата међу
којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној
шифри у року од три дана од дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који
је у пријави назначио за доставу обавештења.
XII Докази које прилажу кандидати који
су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија
доказа о положеном државном стручном испиту за
рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ
о положеном правосудном испиту); оригинал или
оверена фотокопија доказа о радном искуству у
струци (потврда, решење и други акти којима се
доказује на којим пословима, са којом стручном
спремом и у ком временском периоду је стечено
радно искуство); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за инспектора (за
радна места под редним бројевима 1, 2, 3, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. и 16).
Државни службеник који се пријављује на јавни
конкурс уместо уверења о држављанству и извода
из матичне књиге рођених подноси оригинал или
оверену фотокопију решења о распоређивању или
премештају на радно место у органу у коме ради
или решења да је државни службеник нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу
бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017.
године у основним судовима, односно општинским
управама.
XIII Рок за подношење доказа: Кандидати који
су успешно прошли фазе изборног поступка, пре
интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да
у року од пет радних дана од дана пријема обавештења, доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе доказе који се прилажу
у конкурсном поступку, односно који на основу
достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу Министарства здравља, Немањина 22-26, Београд.
XIV Трајање радног односа: За сва радна места
радни однос се заснива на неодређено време.

X Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

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

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

Чланом 9 Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у
државни орган, под једнаким условима доступна
сва радна места и да се избор кандидата врши
на основу провере компетенција. Кандидати са
положеним државним стручним испитом немају
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предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.
Кандидати са положеним испитом за инспектора
немају предност у изборном поступку у односу на
кандидате без положеног испита за инспектора.
XV Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене,
разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни
поступак ће се спровести почев од 28. маја 2021.
године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на начин који су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција,
посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у просторијама Службе за управљање кадровима, у Палати
„Србија”, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина
2 (источно крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства
здравља, Нови Београд, Омладинских бригада 1.
Кандидати који успешно прођу једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и
времену спровођења наредне фазе изборног
поступка на контакте (бројеве телефона или
имејл-адресе или путем телеграма), које наведу у
својим обрасцима пријаве.
XVI Документа о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
уверење о положеном државном стручном испиту
за рад у државним органима, односно уверење о
положеном правосудном испиту.
Законом о општем управном поступку („Службени
гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да је орган
дужан да по службеној дужности, у складу са
законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена
евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9
став 3); да у поступку који се покреће по захтеву
странке орган може да врши увид, прибавља и
обрађује личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да
ће те податке прибавити сама (члан 103 став 3).
Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*,
у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели
да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју
је именовао министар здравља.
Овај конкурс објављује се на веб-страници Министарства здравља www.zdravlje.gov.rs и на огласној
табли, на веб-страници Службе за управљање
кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу e-Управе, веб-страници и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
роду, односе се без дискриминације и на особе
женског пола.
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9. Истраживач, ВСС
1 извршилац

10. Истраживач, ВСС
1 извршилац

11. Истраживач, ВСС

Расписује

2 извршиоца

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем лица из грађанства у својству
подофицира на служби у Војсци Србије
у радни однос на неодређено време
Формацијска места која се попуњавају:

1 извршилац

13. Истраживач, ВСС
14. Виши технички сарадник
1 извршилац

1. Музичар – флаута, ССС
1 извршилац

15. Истраживач, ВСС
1 извршилац

2. Музичар – пикола, ССС
1 извршилац

Општи и посебни услови, начин конкурисања,
спровођење изборног пуступка, рок за подношење
пријава и остала неопходна обавештења у вези са
конкурсом детаљније су објављени на веб-сајту
Министарства одбране Републике Србије (www.
mod.gov.rs), Војске Србије (www.vojska.mod.gov.rs)
и у магазину „Одбрана” од 04. маја 2021. године, а
важиће од 01. маја 2021. године.

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА ОДБРАМБЕНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ
Војнотехнички институт
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за пријем лица у својству цивилних
лица на служби у Војсци Србије у
радни однос на неодређено време,
ради попуне формацијских места
I Назив установе Министарства одбране у
којој се врши попуна радних места: Војнотехнички институт Београд, Управа за одбрамбене технoлогије, Сектор за материјалне ресурсе,
Министарства одбране Републике Србије
Радна места која се попуњавају:

12. Истраживач, ВСС
1 извршилац

У Гарди

16. Истраживач, ВСС
2 извршиоца

17. Истраживач, ВСС
2 извршиоца

18. Радник на прототипским
пословима, 5. степен
1 извршилац

19. Истраживач, ВСС
1 извршилац

20. Виши технички сарадник
1 извршилац

21. Истраживач, ВСС
1 извршилац

22. Истраживач, ВСС
1 извршилац

23. Виши технички сарадник
1 извршилац

24. Пројектант, ВСС
1 извршилац

25. Истраживач, ВСС
2 извршиоца

26. Истраживач, ВСС
1 извршилац

1. Истраживач, ВСС

27. Виши технички сарадник

2. Истраживач, ВСС

28. Истраживач, ВСС

3. Радник на прототипским
пословима, 3. степен

29. Истраживач, ВСС

1 извршилац
1 извршилац

1 извршилац

4. Радник на прототипским
пословима, 3. степен

1 извршилац
1 извршилац
2 извршиоца

30. Пројектант, ВСС
1 извршилац

1 извршилац

31. Пројектант, ВСС

5. Радник на прототипским
пословима, 3. степен

32. Истраживач, ВСС

6. Истраживач, ВСС

33. Истраживач, ВСС

7. Референт – технолог, ВСС

34. Истраживач, ВСС

1 извршилац
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2 извршиоца

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ВОЈСКА СРБИЈЕ
ГАРДА

1извршилац

Посао се не чека, посао се тражи

8. Истраживач, ВСС

Б Е О Г РА Д

1 извршилац

1 извршилац
1 извршилац
1 извршилац
1 извршилац
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35. Истраживач, ВСС
2 извршиоца

36. Истраживач, ВСС
1 извршилац

37. Виши технички сарадник
1 извршилац

38. Виши технички сарадник
1 извршилац

39. Виши технички сарадник
1 извршилац

40. Радник на прототипским
пословима, 5. степен
1 извршилац

41. Истраживач, ВСС
1 извршилац

42. Истраживач, ВСС
1 извршилац

43. Радник на прототипским
пословима, 5. степен
2 извршиоца

44. Радник на прототипским
пословима, 5. степен
1 извршилац

Општи услови:
– да су кандидати пунолетни држављани Републике Србије,
– да су здравствено способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије,
– да имају одговарајућу стручну спрему за радно
место за које конкуришу,
– да им раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из
радног односа,
– да нису осуђивани на казну затвора од најмање
6 месеци,
– да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која
конкуришу.
Посебни услови:
За радно место под ред. бр. 1:
– високо образовање: на студијама другог степена
(мастер академске студије) по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године, модули: системи наоружања (војно машинство) или производно машинство или машинске
конструкције или војноиндустријско инжењерство,
просечна оцена у току студија 8,00 и више.
За радно место под ред. бр. 2:
– високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, модули: системи наоружања
(војно машинство) или производно машинство или
машинске конструкције или војноиндустријско
инжењерство, просечна оцена у току студија 8,00
и више.
За радно место под ред. бр. 3:
– завршена средња школа у трогодишњем
трајању, образовни профил (занимање) електромеханичар.
За радно место под ред. бр. 4:
– завршена средња школа у трогодишњем
трајању, образовни профили (занимања): механичар или металостругар или заваривач или ливац.
Бесплатна публикација о запошљавању

За радно место под ред. бр. 5:
– завршена средња школа у трогодишњем
трајању, образовни профили (занимања): ауто-лимар или лимар.
За радно место под ред. бр. 6:
– високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, модули: системи наоружања (војно
машинство) или војноиндустријско инжењерство;
просечна оцена у току студија 8,00 и више.
За радно место под ред. бр. 7:
– високо образовање: на студијама првог степена (основне академске, основне струковне и специјалистичке струковне студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, у обиму од најмање 240 ЕСП
бодова; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године, модули: системи наоружања (војно машинство) или производно машинство или машинске
конструкције или војноиндустријско инжењерство.
За радно место под ред. бр. 8:
– високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, модули: системи наоружања
(војно машинство) или термотехника или војноиндустријско инжењерство; просечна оцена у току
студија 8,00 и више.
За радно место под ред. бр. 9:
– високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, модули: мотори СУС или
моторна возила или аутомобилско инжењерство;
просечна оцена у току студија 8,00 и више.
За радно место под ред. бр. 10:
– високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, модули: примењена електроника или електроника или електроенергетски
системи или електроенергетика или електроенергетика – електроенергетски системи или електроенергетика – енергетска електроника и електричне машине; просечна оцена у току студија 8,00
и више.
За радно место под ред. бр. 11:
– високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, модули: бродоградња или заваривање и заварене конструкције или производно
машинство или примењена механика и аутоматско управљање или механизација и конструкционо
инжењерство или машинске конструкције; просечна оцена у току студија 8,00 и више.
За радно место под ред. бр. 12:
– високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису

који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, модули: дизајн у машинству,
производно машинство, транспортно инжењерство, конструкције и логистика, системи наоружања, машинске конструкције и механизација,
војноиндустријско инжењерство, техничка механика и дизајн у техници, машинске конструкције,
развој и инежењеринг; просечна оцена у току студија 8,00 и више.
За радно место под ред. бр. 13:
– високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, модули: дизајн у машинству,
производно машинство, транспортно инжењерство, конструкције и логистика, системи наоружања, машинске конструкције и механизација,
војноиндустријско инжењерство, механизација и
конструкционо машинство, техничка механика и
дизајн у техници, машинске конструкције, развој и
инежењеринг; просечна оцена у току студија 8,00
и више.
За радно место под ред. бр. 14:
– да кандидат има завршену средњу школу у четворогодишњем трајању, подручје рада: машинство
и обрада метала.
За радно место под ред. бр. 15:
– високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, модули: системи наоружања,
ваздухопловство, термотехника, заваривање и
заварене конструкције, механика, војноиндустријско инжењерство; просечна оцена у току студија 8,00 и више.
За радно место под ред. бр. 16:
– високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, модули: системи наоружања,
ваздухопловство, термотехника, заваривање и
заварене конструкције, механика, војноиндустријско инжењерство; просечна оцена у току студија 8,00 и више.
За радно место под ред. бр. 17:
– високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, модули: системи наоружања,
ваздухопловство, аутоматско управљање, војноиндустријско инжењерство; просечна оцена у току
студија 8,00 и више.
За радно место под ред. бр. 18:
– да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме, подручје рада: машинство и обрада
метала.
За радно место под ред. бр. 19:
– високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, модули: органска хемијска
технологија или полимерно инжењерство или
хемијско процесно инжењерство или инжењерство материјала на основним и мастер студијама;
просечна оцена у току студија 8 и више.
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За радно место под ред. бр. 20:
– да кандидат има завршену хемијско-прехрамбену технолошку школу у четворогодишњем
трајању.
За радно место под ред. бр. 21:
– високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, модул: металуршко инжењерство; просечна оцена у току студија 8 и више.
За радно место под ред. бр. 22:
– високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, модули: органска хемијска
технологија или полимерно инжењерство или
хемијско процесно инжењерство или инжењерство материјала; просечна оцена у току студија 8
и више.
За радно место под ред. бр. 23:
– да кандидат има завршену средњу школу у четворогодишњем трајању, подручје рада: текстилство и кожарство.
За радно место под ред. бр. 24:
– високо образовање: на студијама првог степена (основне академске, основне струковне и специјалистичке струковне студије) по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, у обиму од најмање 240 ЕСП
бодова; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године,
модули: софтверско инжењерство и информационе технологије, или рачунарство и аутоматика или
енергетика или електроника и телекомуникације
или инжењерство информационих система или
примењено софтверско инжењерство или електроенергетика или електронске компоненте и
микросистеми или електроника или рачунарство и
информатика или комуникације и информационе
технологије или управљање системима или енергетика или рачунарска техника и информатика или
сигнали и системи или телекомуникације и информационе технологије или физичка електроника
или информационе технологије или рачунарско
и софтверско инжењерство или електротехничко
инжењерство или рачунарско инжењерство или
информационо-комуникационе технологије;
За радно место под ред. бр. 25:
– високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, модули: Електроенергетски
системи или Електроника и дигитални системи
или Информационо-комуникационе технологије
или Микроталасна техника или Наноелектроника и фотоника или Рачунарска техника и информатика или Сигнали и системи или Софтверско
инжењерство или Рачунарско инжењерство или
Рачунарско инжењерство или Енергетика, електроника и телекомуникације или Инжењерство
информационих система или Примењено софтверско инжењерство или Рачунарство и аутоматика
или Софтверско инжењерство и информационе
технологије или Електроенергетика или Електроника и микросистеми или Управљање системима
или Рачунарство и информатика Комуникације и
информационе технологије; просечна оцена у току
студија 8,00 и више.
За радно место под ред. бр. 26:
– високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који
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уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, модули: Електроенергетски
системи или Електроника и дигитални системи
или Информационо комуникационе технологије
или Микроталасна техника или Наноелектроника и фотоника или Рачунарска техника и информатика или Сигнали и системи или Софтверско
инжењерство или Рачунарско инжењерство или
Рачунарско инжењерство или Енергетика, електроника и телекомуникације или Инжењерство
информационих система или Примењено софтверско инжењерство или Рачунарство и аутоматика
или Софтверско инжењерство и информационе
технологије или Електроенергетика или Електроника и микросистеми или Управљање системима
или Рачунарство и информатика Комуникације и
информационе технологије; просечна оцена у току
студија 8,00 и више.
За радно место под ред. бр. 27:
– да кандидат има завршену средњу школу у четворогодишњем трајању, подручје рада: електротехника.
За радно место под ред. бр. 28:
– високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, модули: Електроенергетски
системи или Електроенергетика или Електроенергетика – Електроенергетски системи или Електроенергетика – Енергетска електроника и електричне
машине или Електроенергетика – Дистрибуирани
енергетски ресурси и паметне мреже; просечна
оцена у току студија 8,00 и више.
За радно место под ред. бр. 29:
– високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, модули: Електроенергетски
системи или Електроника и дигитални системи
или Информационо комуникационе технологије
или Микроталасна техника или Наноелектроника и фотоника или Рачунарска техника и информатика или Сигнали и системи или Софтверско
инжењерство или Рачунарско инжењерство или
Рачунарско инжењерство или Енергетика, електроника и телекомуникације или Инжењерство
информационих система или Примењено софтверско инжењерство или Рачунарство и аутоматика
или Софтверско инжењерство и информационе
технологије или Електроенергетика или Електроника и микросистеми или Управљање системима
или Рачунарство и информатика Комуникације и
информационе технологије; просечна оцена у току
студија 8,00 и више.
За радно место под ред. бр. 30:
– високо образовање: на студијама првог степена (основне академске, основне струковне и специјалистичке струковне студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, у обиму од најмање 240 ЕСП
бодова; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године,
модули: Софтверско инжењерство и информационе технологије, или Рачунарство и аутоматика или
Енергетика или Електроника и телекомуникације
или Инжењерство информационих система или
Примењено софтверско инжењерство или Електроенергетика или Електронске компоненте и
микросистеми или Електроника или Рачунарство и
информатика или Комуникације и информационе
технологије или Управљање системима или Енергетика или Рачунарска техника и информатика
или Сигнали и системи или Телекомуникације и

информационе технологије или Физичка електроника или Информационе технологије или Рачунарско и софтверско инжењерство или Електротехничко инжењерство или Рачунарско инжењерство
или Информационо-комуникационе технологије.
За радно место под ред. бр. 31:
– високо образовање: на студијама првог степена (основне академске, основне струковне и специјалистичке струковне студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, у обиму од најмање 240 ЕСП
бодова; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године,
модули: Софтверско инжењерство и информационе технологије, или Рачунарство и аутоматика или
Енергетика или Електроника и телекомуникације
или Инжењерство информационих система или
Примењено софтверско инжењерство или Електроенергетика или Електронске компоненте и
микросистеми или Електроника или Рачунарство и
информатика или Комуникације и информационе
технологије или Управљање системима или Енергетика или Рачунарска техника и информатика
или Сигнали и системи или Телекомуникације и
информационе технологије или Физичка електроника или Информационе технологије или Рачунарско и софтверско инжењерство или Електротехничко инжењерство или Рачунарско инжењерство
или Информационо-комуникационе технологије.
За радно место под ред. бр. 32:
– високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, модул: ваздухопловство; звање
мастер инжењер машинства, просечна оцена у
току студија 8,00 и више.
За радно место под ред. бр. 33:
– високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, модул: ваздухопловство; звање
мастер инжењер машинства, просечна оцена у
току студија 8,00 и више.
За радно место под ред. бр. 34:
– високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, модул: ваздухопловство; звање
мастер инжењер машинства, просечна оцена у
току студија 8,00 и више.
За радно место под ред. бр. 35:
– високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, модули: ваздухопловство или
бродоградња или системи наоружања или моторна возила или шинска возила или транспортно
инжењерство, конструкције и логистика или примењена механика и аутоматско управљање; просечна оцена у току студија 8,00 и више.
За радно место под ред. бр. 36:
– високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, модули: информационе технологије,
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енергетика, енергетски системи, електроенергетика, електроенергетски системи, електронске компоненте и микросистеми, рачунарска техника и
информатика, софтверско инжењерство, аутоматика, рачунарство и аутоматика; просечна оцена у
току студија 8,00 и више.
За радно место под ред. бр. 37:
– да кандидат има завршену средњу школу у четворогодишњем трајању, подручје рада Електротехника.
За радно место под ред. бр. 38:
– да кандидат има завршену средњу школу у четворогодишњем трајању, подручје рада Машинство
и обрада метала.
За радно место под ред. бр. 39:
– да кандидат има завршену средњу школу у четворогодишњем трајању, подручје рада Машинство
и обрада метала.
За радно место под ред. бр. 40:
– да кандидат има завршен 5. степен стручне
спреме, подручје рада Машинство и обрада метала, образовни профили (занимања): металостругар – специјалиста или бравар – специјалиста или
механичар алатних машина – специјалиста или
заваривач – специјалиста.
За радно место под ред. бр. 41:
– високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, модули: електроенергетски
системи или електроника и дигитални системи или
рачунарска техника и информатика или сигнали и
системи или енергетика, електроника и телекомуникације или електроенергетика или електроника
и микросистеми; просечна оцена у току студија
8,00 и више.
За радно место под ред. бр. 42:
– високо образовање: на студијама другог степена
(мастер академске студије) по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године,
модули: ваздухопловство, бродоградња или производно машинство или дизајн у машинству; просечна оцена у току студија 8,00 и више.
За радно место под ред. бр. 43:
– да кандидат има завршен 5. степен стручне
спреме, подручје рада Машинство и обрада метала, образовни профили (занимања): металостругар – специјалиста или бравар – специјалиста или
механичар алатних машина – специјалиста или
заваривач – специјалиста.
За радно место под ред. бр. 44
– да кандидат има завршен 5. степен стручне
спреме, подручје рада Електротехника, образовни
профил (занимање): електротехничар – специјалиста.
Заједничко за сва радна места
Изборни поступак: У изборном поступку биће
примењена Одлука о критеријумима за пријем
цивилних лица на службу у Војсци Србије јавним
конкурсом и без јавног конкурса („Службени војни
лист”, бр. 13/19 и 20/20).
За сва радна места (редни број 1. до 44.) биће
спроведене следеће активности у селекцији: просек оцена са нивоа школовања предвиђеног за
формацијско место које се попуњава (30% од укупног броја бодова), провера знања и способности
(30% од укупног броја бодова), психолошка процена кандидата (30% од укупног броја бодова),
разговор са кандидатом (10% од укупног броја
бодова), медицинско-здравствена процена и безбедносна провера.
Бесплатна публикација о запошљавању

Место, дан и време када ће се спровести
изборни поступак: Кандидати чије су пријаве
благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и
уз које су приложени сви докази и који испуњавају
све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу биће упућени на психолошку
процену капацитета у надлежне војноздравствене
установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова.
О датуму, времену и месту обављања процене
психолошких капацитета кандидати ће бити благовремено обавештени писаним путем или путем
мејла на имејл-адресе наведене у пријави.
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у
овој фази изборног поступка губе право на даље
учешће у изборном поступку.
За кандидате који задовоље процену психолошких
капацитета биће организована провера знања и
способности.
Провера знања и способности за радна места
под редним бројем 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 42
и 43 спроводи се из области машинства и то на
тај начин што кандидат на тесту знања одговара
на питања бирањем једног тачног одговора или
више тачних одговора, а вреднује се тако што се
одређује проценат тачних одговора. Кандидати са
више од 50% тачних одговора могу да учествују у
даљем току селекције.
Провера знања и способности за радна места под
редним бројем 3, 10, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
36, 37, 41 и 44 спроводи се из области електротехнике, и то на тај начин што кандидат на тесту
знања одговара на питања бирањем једног тачног
одговора или више тачних одговора, а вреднује се
тако што се одређује проценат тачних одговора.
Кандидати са више од 50% тачних одговора могу
да учествују у даљем току селекције.
Провера знања и способности за радна места под
редним бројем 19, 20 и 22 спроводи се из области
хемије, и то на тај начин што кандидат на тесту
знања одговара на питања бирањем једног тачног
одговора или више тачних одговора, а вреднује се
тако што се одређује проценат тачних одговора.
Кандидати са више од 50% тачних одговора могу
да учествују у даљем току селекције.
Провера знања и способности за радно место под
редним бројем 21 спроводи се из области металургије и то на тај начин што кандидат на тесту
знања одговара на питања бирањем једног тачног
одговора или више тачних одговора, а вреднује се
тако што се одређује проценат тачних одговора.
Кандидати са више од 50% тачних одговора могу
да учествују у даљем току селекције.
Провера знања и способности за радно место под
редним бројем 23 спроводи се из области текстилства и кожарства и то на тај начин што кандидат
на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора, а
вреднује се тако што се одређује проценат тачних
одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције.

провера у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству
одбране.
Изабрани кандидати пре пријема у радни однос
доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности за рад на формацијском месту на
које су конкурисали.
Место рада: Београд.
II Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 30 (тридесет) дана и почиње да тече
наредног дана од дана када је јавни конкурс
оглашен у магазину „Одбрана”, на веб-страници
Министарства одбране, у дневном листу „Политика” и у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
III Лица задужена за давање обавештења
о јавном конкурсу: Наташа Радовановић, дипл.
правник, тел. 011/2051-317 и Нада Кочовић, дипл.
економиста, тел. 011/2051-242.
IV Адреса на коју се подноси пријава на јавни конкурс: Поштом на адресу Војнотехнички
институт, Ратка Ресановића 1, 11000 Београд, са
назнаком „За јавни конкурс”. Лична достава пријава може се извршити у деловодству Војнотехничког института, Ратка Ресановића 1, Београд.
V Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: Уз пријаву у којој се наводе основни
лични подаци, адреса становања, контакт телефон, мејл-адреса, редни број радног места на које
се конкурише, кандидати, поред кратке биографије прилажу и следеће: оригинал или оверена
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна
спрема, односно стечено прописано звање; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није
нови образац, не старије од шест месеци); уверење надлежног суда да се против кандидата не
води кривични поступак због кривичног дела за
које се гони по службеној дужности (не старије
од шест месеци); уверење надлежног органа МУП
да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци и уверење државног органа у којем је кандидат био на
служби да му радни однос у државном органу није
престао због повреде дужности из радног односа.
Кандидати са завршеним мастер студијама дужни
су да доставе и дипломе или уверења о завршеним основним академским студијама.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена од стране јавног бележника.
Изузетно у градовима и општинама у којима нису
именовани јавни бележници приложени докази
могу бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних
судова, односно општинским управама као поверени посао.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази у оригиналу
или у фотокопији овереној код јавног бележника
биће одбачене закључком.

О датуму, времену и месту обављања провере
знања и способности и разговора кандидати ће
бити благовремено обавештени писаним путем или
путем мејла на имејл-адресе наведене у пријави.

Сагласно одредби члана 125 Закона о Војсци
Србије при избору за пријем у службу у својству
цивилног лица на служби у Војсци Србије додатно
се вреднује чињеница да је кандидат супружник,
односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу
службе у Војсци Србије, дете палог борца, супружник професионалног припадника Војске Србије
премештеног из једног у друго место службовања
и супружник односно члан породице професионалног војног лица.

За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна

Пробни рад је обавезан за све оне кандидате
који први пут заснивају радни однос у државном

Кандидати који не задовоље на провери знања
или који се не одазову позиву да учествују у
овој фази изборног поступка губе право на даље
учешће у изборном поступку.
За кандидате који задовоље проверу знања и способности биће организован разговор.
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органу. Пробни рад за радни однос заснован на
неодређено време траје 6 месеци. Запосленом
који не задовољи на пробном раду отказује се
радни однос без права на новчану накнаду без
отказа.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју
именује министар одбране.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС”,
бр.18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да у поступку који се
покреће по захтеву странке орган може да врши
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција
када је то неопходно за одлучивање, осим ако
странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се
опредељује за једну од две могућности: да орган
прибави податке о којим се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на веб-страници
Министарства одбране Републике Србије: www.
mod.gov.rs. Потписану изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган
могао даље да поступа.
Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење
надлежног суда да се против кандидата не води
кривични поступак због кривичног дела за које се
гони по службеној дужности, уверење из МУП-а да
лице није осуђивано на казну затвора у трајању
од најмање 6 месеци и уверење државног органа
у којем је кандидат био на служби да му радни
однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
Кандидати који конкуришу на више формацијских
места подносе појединачне пријаве за свако формацијско место на које конкуришу у којима наводе
уз коју од пријава су приложили тражене доказе.
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни
конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење
о распоређивању на радно место, односно формацијско место у организационој јединици у којој
ради или решење да је нераспоређено.

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ ЛИЦА ИЗ ГРАЂАНСТВA
У ПРОФЕСИОНАЛНУ ВОЈНУ
СЛУЖБУ У СВОЈСТВУ ОФИЦИРА НА
НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
Формацијскo местo која се попуњава:
у Гарди Генералштаба Војске Србије

1. Стоматолог

место службовања Београд
1 извршилац
Општи и посебни услови, начин конкурисања,
спровођење изборног пуступка, рок за подношење пријава и остала неопходна обавештења
у вези са конкурсом детаљније су објављени на
веб сајту Министартва одбране Републике Србије
(www.mod.gov.rs), Војске Србије (www.vojska.
mod.gov.rs) и у магазину „Одбрана” број 348, мај
2021. године.
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МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,
ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 –
исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 94/17, 95/18
и 157/20), члана 9. став 1 Уредбе о интерном и
јавном конкурсу за попуњавање радних места у
државним органима („Службени гласник РС”, број
2/19) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број:
112-2722/2021 од 30. марта 2021. године, Министарство трговине, туризма и телекомуникација
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ
ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
I Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Београд, Немањина 22-26
II Раднo местo којe се попуњава:

1. Радно место руководилац Групе,
у звању самостални саветник
Група за међународну сарадњу
у туризму, Сектор за туризам у
Министарству трговине, туризма и
телекомуникација
1 извршилац

Опис послова: Руководи и координира радом
Групе (планира, усмерава и надзире рад извршилаца у Групи); анализира и предлаже мере и
активности у циљу унапређења сарадње Републике Србије са другим земљама и учествује у
поступку преговарања и закључивања споразума
о сарадњи у области туризма; прати и учествује
у активностима које се односе на климатске промене, енергетску ефикасност и одрживи развој
у делу који се односи на туризам, прати утицај
туризма на смањење стопе сиромаштва и незапослености и прати остваривање других циљева
одрживог развоја УН у области туризма; припрема информације, предлоге, ставове и учествује
у преговорима и заседањима одговарајућих тела
UNWTO; прати и анализира стање на међународном туристичком тржишту; припрема стручне основе за израду прописа из области туризма; прати план за приступање Србије ЕУ у делу
области туризма (НПАА,ССП) и извештаје релевантних међународних институција и организација
о годишњем напретку Србије у области туризма;
надзире и усмерава процес програмирања и спровођења пројеката финансираних од донатора и из
фондова ЕУ везаних за развој туризма; обавља и
друге послове по налогу помоћника министра.
Услови: стечено високо образовање из поља
друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање 5 година; положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
III Место рада: Београд.
IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза, и то следећим редоследом: провера
општих функционалних компетенција, провера
посебних функционалних компетенција, провера
понашајних компетенција и интервју са комисијом.

Кандидат који не испуни мерило за проверу
одређене компетенције у једној фази изборног
поступка, обавештава се о резултату провере компетенције и не позива се да учествује у провери
следеће компетенције у истој или наредној фази
изборног поступка.
1. Провера општих функционалних компетенција:
- организација и рад државних органа РС – провераваће се путем теста (писмено),
- дигитална писменост – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару),
- пословна комуникација – провераваће се путем
симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост” (поседовање знања и вештина у основама коришћења
рачунара, основама коришћења интернета, обради
текста, табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или
други одговарајући доказ о поседовању знања и
вештина из наведених области и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције –
Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни
образац (уредно и у потпуности попуњен у делу
*Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на
основу приложеног доказа донети одлуку да ли
може или не може да прихвати доказ који је приложен уместо тестовне провере.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
2. Провера посебних функционалних компетенција
Након пријема извештаја о резултатима провере
општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу
општих функционалних компетенција, врши се
провера посебних функционалних компетенција,
и то:
• Посебна функционална компетенција за област
рада послови међународне сарадње и европских
интеграција (процедуре припреме и закључивања
међународних споразума) – провераваће се путем
симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно место – прописи из надлежности органа
(Закон о туризму) – провераваће се путем симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно место – прописи из делокруга радног
места (Закон о закључивању и извршавању међународних уговора) – провераваће се путем симулације (усмено).
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији
Министарства трговине, туризма и телекомуникација (www.mtt.gov.rs).
3. Провера понашајних компетенција: Понашајне компетенције (управљање информацијама;
управљање задацима и остваривање резултата;
оријентација ка учењу и променама; изградња и
одржавање професионалних односа и савесност,
посвећеност и интегритет; управљање људским
ресурсима) провераваће се путем психометријских
тестова, узорка понашања и интервјуа базираном
на компетенцијама.
4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном
месту и прихватање вредности државних органа
– провераваће се путем интервјуа са комисијом
(усмено).
V Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече
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Администрација и управа
наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање – листу „Послови”.
VI Пријава на јавни конкурс врши се на одговарајућем Обрасцу пријаве који је доступан на
интернет презентацији Службе за управљање
кадровима и Министарства трговине, туризма и
телекомуникација и у штампаној верзији на писарници Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Немањина 22-26, Београд.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве
учествује у даљем изборном поступку. Шифра
пријаве уноси се у образац пријаве након што
комисија састави списак кандидата међу којима се
спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној
шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који су у
пријави назначили за доставу обавештења.
VII Докази које прилажу кандидати који
су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оригинал или оверена фотокопија
извода из матичне књиге рођених; оригинал или
оверена фотокопија дипломе или уверења којим
се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима
(кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном
испиту, подносе доказ о положеном правосудном
испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење
и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је
стечено радно искуство). Државни службеник који
се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о
држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или
решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу
бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017.
године у основним судовима, односно општинскоj
управи. Фотокопије докумената које нису оверене
од надлежног органа неће се разматрати.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених,
уверење о положеном државном стручном испиту
за рад у државним органима, односно уверење о
положеном правосудном испиту.
Законом о општем управном поступку („Службени
гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18) је, између осталог,
прописано да су органи у обавези да по службеној
дужности, када је то неопходно за одлучивање,
у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне
податке о чињеницама садржаним у службеним
евиденцијама, осим ако странка изричито изјави
да ће податке прибавити сама. Потребно је да
учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве
његови подаци из службених евиденција.
VIII Рок за подношење доказа: Кандидати
који су успешно прошли претходне фазе изборног
поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом
позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од
дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Бесплатна публикација о запошљавању

Кандидати који не доставе наведене доказе који
се прилажу у конкурсном поступку, односно који
на основу достављених или прибављених доказа
не испуњавају услове за запослење, писмено се
обавештавају да су искључени из даљег изборног
поступка. Докази се достављају на адресу Министарства трговине, туризма и телекомуникација,
Немањина 22-26, Београд.
IX Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који
испуњавају услове предвиђене огласом о јавном
конкурсу, на основу података наведених у обрасцу
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 20. маја 2021. године, о чему ће
кандидати бити обавештени на контакте (бројеве
телефона или електронске адресе) које наведу у
својим пријавама, или путем телеграма на адресу
наведену у пријави.
Провера општих функционалних компетенција,
посебних функционалних компетенција, понашајних компетенција као и интервју са Конкурсном
комисијом ће се обавити у Служби за управљање
кадровима, у Палати „Србија”, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило). Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу
изборног поступка обавештавају се о датуму,
месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или
електронске адресе) које наведу у својим пријавама, или путем телеграма на адресу наведену у
пријави.
X Општи услови за запослење: држављанство
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао
радни однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа и да није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци.
XI Трајање радног односа: Радни однос се
заснива на неодређено време.
XII Лица која су задужена за давање обавештења о конкурсу: Ивана Пантић и Маја
Наков контакт телефони: 011/3617-896 и
011/3616-269.
XIII Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом или предају непосредно
на писарници Министарства трговине, туризма и
телекомуникација, Немањина 22-26, Београд, са
назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места” (назив радног места).
НАПОМЕНE
Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, кандидатима су при запошљавању у државни
орган под једнаким условима доступна сва радна
места и избор кандидата врши на основу провере
компетенција.
Положен државни стручни испит није услов нити
предност за заснивање радног односа.
Кандидати који први пут заснивају радни однос
у државном органу подлежу пробном раду од 6
месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај
испит положе до окончања пробног рада.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве, биће одбачене решењем конкурсне комисије.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју
је именовао министар трговине, туризма и телекомуникација.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Министарства трговине,
туризма и телекомуникација, на интернет презен-

тацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-Управе, на интернет презентацији, огласној
табли и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи
у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на
особе женског пола.

КРУШЕВАЦ
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ГРАДА КРУШЕВЦА
37000 Крушевац, Мајке Југовића 3
тел. 037/445-180

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом кандидат треба да испуњава и следеће услове: стечено високо образовање на основним академских студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету;
радно искуство од четири године, од чега најмање
две године на руководећим пословима, активно
знање страног језика који је обухваћен наставним планом и програмом министарства надлежног
за послове просвете. Докази који се прилажу уз
пријаву на јавни конкурс (оригинал или оверена
фотокопија код надлежног органа) су: доказ о
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије,
уверење да се против кандидата не води кривични
поступак за кривична дела која се гоне по службеној дужности, доказ о општој здравственој способности, доказ о радном искуству, биографија са
контакт подацима. Пријаве на конкурс са радном
биографијом и документацијом о испуњености
услова, кандидат подноси лично или препоручено поштом, са назнаком „За јавни конкурс за
именовање директора Туристичке организације
града Крушевца” на адресу: Туристичка организације града Крушевца, Мајке Југовића 3, 37000
Крушевац. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити разматране. Особа задужена за давање
обавештења о конкурсу: Душан Ђорђевић, тел.
037/445-180.

НОВИ СА Д
ПРЕКРШАЈНИ СУД У БЕЧЕЈУ
21220 Бечеј, Данила Киша 8

Радно место за пријем и експедицију
поште у звању референта
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме друштвеног,
природног или техничког смера, положен државни
стручни испит, најмање две године радног искуства у струци и потребне компетенције за рад на
овом радном месту.
Место рада: Прекршајни суд, Бечеј, Данила
Киша 8
Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне
компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом. Провера општих функционалних компетенција: организација и рад државних
органа РС – провера ће се вршити путем теста
(писмено); дигитална писменост – провера ће се
вршити решавањем задатака (практичним радом
на рачунару или увидом у доказ о познавању рада
на рачунару); пословна комуникација – провера
ће се вршити писмено путем симулације.
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Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост”, ако
кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању
рада на рачунару и жели да на основу њега буде
ослобођен тестирања компетенције „дигитална
писменост”, неопходно је да уз пријавни образац
(уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на
рачунару) достави и тражени доказ у оригиналу
или овереној фотокопији.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети
одлуку да ли може или не може да прихвати доказ
који је приложен и кандидата ослободи тестовне
провере. Провера сваке од општих функционалних
компетенција не може трајати дуже од једног сата.
Кандидати који су освојили један бод у провери
одређене компетенције, искључују се из даљег
изборног поступка. Информације о материјалима
за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет
презентацији Прекршајног суда у Бечеју. Након
пријема извештаја о резултатима провере општих
функционалних компетенција, међу кандидатима
који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција. Провера посебних функционалних компетенција.
Посебне функционалне компетенције које
се проверавају у изборном поступку су:
Посебна функционална компетенција – познавање прописа: Закон о државним службеницима
и Судски пословник (познавање одредби Судског
пословника које се односе на рад на радном месту
за пријем и експедицију поште) – провера ће се
вршити писаним путем – тест, време израде писаног задатка не може бити дуже од једног сата.
Посебна функционална компетенција у области
рада административни послови, судска писарница – познавање канцеларијског пословања – провера ће се вршити усменим путем разговором са
кандидатом.
Посебна функционална компетенција у области
рада административни послови, судска писарница, Унос података, евидентирање, коришћење и
ажурирање података у базама података (провера
ће се вршити усменим путем – разговор са кандидатом, време за припрему усменог задатка не
може бити дуже од пола сата.
Након пријема извештаја о резултатима провере посебних функционалних компетенција, међу
кандидатима који су испунили мерила за проверу
посебних функционалних компетенција, врши се
провера понашајних компетенција.
Провера понашајних компетенција: Понашајне компетенције (управљање информацијама,
управљање задацима и остваривање резултата,
оријентација ка учењу и променама, изградња и
одржавање професионалних односа, савесност,
посвећеност и интегритет) – провераваће се од
стране дипломираног психолога путем упитника.
Након пријема извештаја о резултатима провере
понашајних компетенција, међу кандидатима који
су испунили мерила за проверу понашајних компетенција, приступа се фази у којој се спроводи
Интервју са комисијом.
Интервју са комисијом и вредновање кандидата:
Процена мотивације за рад на радном месту и
прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).
Рок за подношење пријава је осам дана и почиње
да тече наредног дана од дана објављивања у
публикацији „Послови”. Последњи дан рока за
подношење пријава је 06.05.2021.године.
Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији Прекршајног суда у Бечеју или у штампаној верзији у писарници суда, у седишту суда у
Бечеју, Данила Киша 8. Приликом предаје пријаве
на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом
подносилац пријаве учествује у даљем избор-
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ном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац
пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној
шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у
пријави назначио за доставу обавештења.
Остали докази које прилажу кандидати који
су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
биографија са наводима о досадашњем радном
искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије; оригинал
или оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе или уверења којом се потврђује стручна спрема која је наведена у условима за радно место;
оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврде, решење, и други акти
из којих се може утврдити на којим пословима, са
којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство у струци); оригинал или оверена фотокопија потврде да кандидату раније није
престајао радни однос у државном органу због
теже повреде радне дужности из радног односа
издата од стране државних органа у коме је учесник јавног конкурса био у радном односу; оригинал уверење да кандидат није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци (издато од стране Министарства унутрашњих послова Републике
Србије, не старије од 6 месеци) други докази о
стеченим знањима и вештинама. Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо
уверења о држављанству и извода из матичне
књиге рођених подноси решење о распоређивању
или премештају на радно место у органу у коме
ради или решење да је нераспоређен.
Одредбама чланова 9 и 103 Закона о општем
управном 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, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама
о којима се води службена евиденција када је то
неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
Документ о чињеницама по којима се води
службена евиденција је: извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству и уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора
од најмање шест месеци. Прекршајни суд у Бечеју
ће прибавити доказе о чињеницама о којима се
води службена евиденција изузев уколико наведене доказе кандидат сам достави, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву, која представља саставни део образца пријаве на конкурс
за радно место којом се опредељује за једну од
две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. За све доказе који се прилажу
у фотокопији, фотокопија мора бити оверена код
јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним
судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским
управама као поверени посао). Као доказ се могу
приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама. Фотокопије
докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати. Сви докази прилажу се на
српском језику, односно уколико су на страном
језику морају бити преведени на српски језик и
оверени од стране овлашћеног судског тумача.
Рок за подношење осталих доказа: Кандидати
који су успешно прошли претходне фазе изборног
поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом
позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од
дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који не доставе наведене доказе који се
прилажу у конкурсном поступку, односно који
на основу достављених или прибављених доказа

не испуњавају услове за запослење, писмено се
обавештавају да су искључени из даљег изборног
поступка. Докази се достављају на адресу: Прекршајни суд у Бечеју, Данила Киша 8, са назнаком
„Јавни конкурс за попуну извршилачког радног
места за пријем и експедицију поште”.
Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају
услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на
основу података наведених у обрасцу пријаве на
конкурс, изборни поступак (провере општих функционалних компетенција, посебних функционалних
компетенција, понашајних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом) ће се спровести у
просторијама Прекршајног суда у Бечеју, Данила
Киша 8. Кандидати ће о датуму и времену бити
обавештени на бројеве телефона или електронске
адресе које су навели у својим пријавама. Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу
изборног поступка обавештавају се о датуму, месту
и времену спровођења наредне фазе изборног
поступка на контакте (бројеве телефона или електорнске адресе), које наведу у својим пријавама.
Општи услови за запослење: држављанство
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао
радни однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа и да није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци.
Трајање радног односа: радни однос се заснива
на неодређено време.
Лице задужено за давање обавештења
о конкурсу, у периоду од 10 до 13 часова: секретар Суда Слађана Кременовић, тел.
021/6912-463.
Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на конкурс: Пријава на конкурс
шаље се на адресу: Прекршајни суд у Бечеју,
Бечеј, Данила Киша 8, са назнаком „Јавни конкурс
за попуну извршилачког радног места за пријем
и експедицију поште” или непосредно предаје у
седишту Прекршајног суда у Бечеју, Бечеј, Данила
Киша 8, у писарници Суда.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Прекршајног суда у Бечеју,
на порталу е-Управе, на интернет презентацији,
огласној табли и публикацији Националне службе
за запошљавање. Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене закључком конкурсне комисије. Кандидати који
су освојили један бод у провери одређене компетенције искључују се из даљег изборног поступка. Кандидати без положеног државног стручног
испита за рад у државним органима примају се
на рад под условом да тај испит положе у року од
шест месеци. Положен државни испит није предност за заснивање радног односа. Кандидати који
први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Изборни
поступак ће бити спроведен без дискриминације по
основу расе, боје коже, пола, вере, националности,
етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција
се заснива на квалитету и отворена је за све који
испуњавају прописане услове. Сви изрази, појмови,
именице, придеви и глаголи у овом огласу који су
употребљени у мушком граматичком роду, односе
се без дискриминације и на особе женског пола.
Државни службеник који се пријављује на конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Јавни конкурс ће се спровести уз поштовање свих
прописаних епидемиолошких мера, у складу са
тренутном ситуацијом. Кандидати који се након
отпочињања јавног конкурса инфицирају вирусом
COVID-19 дужни су да благовремено обавесте лице
назначено за давање обавештења у вези са јавним
конкурсом како би се одлучило о начину провере
њихових компетенција.
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ПРИЈЕПОЉЕ

СУБОТИЦА

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
„ЗЛАТАР”

ОСНОВНИ СУД У СУБОТИЦИ

31320 Нова Варош, Карађорђева 36

Директор

на мандатни период од 4 године
Опис послова: директор, одлучује о појединачним
правима, обавезама и одговорностима запослених
у складу са Законом и Статутом; закључује уговоре у име и за рачун Туристичке организације
„Златар” Нова Варош; даје овлашћења за заступање и даје овлашћења из делокруга свог рада
запосленим у случајевима одређеним Законом и
Статутом; представља и заступа Туристичку организацију „Златар” Нова Варош; организује и руководи радом Туристичком организацијом „Златар”
Нова Варош; предлаже акте које доноси управни
одбор Туристичке организације „Златар” Нова
Варош; предлаже основе пословне политике,
програм рада и план развоја и финансијски план
Туристичке организације „Златар” Нова Варош и
предузима мере за спровођење пословне политике, плана развоја и програма рада; одговоран је за спровођење програма рада Туристичке
организације „Златар” Нова Варош; одговоран је
за материјално – финансијско пословање Туристичке организације „Златар” Нова Варош; доноси
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и друга општа акта у складу са
законом и статутом Туристичке организације „Златар” Нова Варош; извршава одлуке управног одбора Туристичке организације „Златар” Нова Варош
и предузима мере за њихово спровођење; стара
се о законитости рада, одговара за коришћење и
располагање имовином.
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом кандидат мора да испуњава и следеће услове: да је лице пунолетно и пословно способно да
поседује минимум VI степен стручне спреме или
минимум 240 ЕСП бодова, да има најмање четири године радног искуства а од тога две године
на руководећим пословима у области уризма,
да поседују конверзацијски ниво знања енглеског језика, да познаје рад на рачунару – ворд,
ексел, интернет, да поседује возачку дозволу Б
категорије. Кандидат је у обавези да уз пријаву
на конкурс достави следећу документацију биографију са контак подацима – CV; диплому о стеченом образовању; предлог плана рада за развој
туризма општине Нова Варош-Златара; оверену
фотокопију личне карте или очитану личну карту; извод из матичне књиге рођених, не старији
од шест месеци; уверење о држављанству; доказ
о радном искуству (фотокопија радне књижице
или потврда послодавца); доказ о обављању
послова на руководећем радном месту, (оверена
фотокопија решења надлежног органа о именовању на руководеће место); уверење да кандидат није осуђиван, (не старије од шест месеци).
Уверење да се против кандидата не води кривични поступак, (не старије од шест месеци).
Потврда о положеном државном испиту (или
достављање уверења о положеном државном
испиту најкасније шест месеци од дана потписивања уговора).
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања огласа, Туристичка организација Златар, Брдо бб, 31320 Нова Варош, у затвореној коверти са назнаком „За јавни конкурс за
избор директора”.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

24000 Суботица, Сенћански пут 1

Записничар
УСЛОВИ: III или IV степен средње стручне спреме,
друштвеног, природног или техничког смера; најмање две године радног искуства у струци; положен испит за дактилографа прве класе и положен
државни стручни испит и потребне компетенције
за рад за ово радно место: опште функционалне компетенције: организација и рад државних
органа Републике Србије; дигитална писменост;
пословна комуникација; посебне функционалне
компетенције у одређеној области рада; области
знања и вештина. Област рада: административни
послови: 1. познавање канцеларијског пословања;
2. познавање метода и техника прикупљања, евидентирања и ажурирања података у базама података; 3. способност припреме материјала и вођење
записника; 4. способност вођења интерних књига.
Област рада: послови дактилобироа: 1. познавање
прописа релевантних за надлежност и организацију
рада суда; 2. положен испит за дактилографа прве
класе. Посебне функционалне компетенције за
радно место записничар: области знања и вештина: познавање прописа: Судски пословник, Закон
о општем управном поступку и Закон о државним
службеницима, познавање подзаконских аката,
интерних процедура и других аката органа релевантних за обављање послова радног места записничар, положен испит за дактилографа прве класе,
понашајне компетенције: управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња
и одржавање професионалних односа, савесност,
посвећеност и интегритет. Обавља све дактилографске послове у предметима додељеним у рад
судији код кога је распоређен, пише записнике
на суђењима, позиве за рочишта, доставнице и
повратнице и обавља све послове израде судских
одлука но диктату судије, сачињава списак предмета за рочишта и истиче их на огласну таблу и
улазним вратима суднице, доставља извештај
са суђења у судску управу уз евиденцију начина
решавања предмета и ефективног присуства судија
поротника на рочиштима, води рачуна о уредности
списа, попуњава обрасце, решења о кажњавању
сведока, наредбе за привођење, решење о исплати
трошкова сведоцима, вештацима и судијама поротницима, попуњава статистичке листове и поступа
по наредби судије, врши унос података у електронској форми у складу са АВП-ом, по потреби дежура
са судијом ради увиђаја, разводи рочишта и друге
податке у електронском уписнику, обавља и друге послове по налогу шефа дактилобироа, судије,
секретара, или председника суда.

Референт за техничке послове
УСЛОВИ: III или IV степен средње стручне спреме, друштвеног, природног или техничког смера; најмање две године радног искуства у струци; положен државни стручни испит и потребне
компетенције за рад за ово радно место-опште
функционалне компетенције: организација и рад
државних органа Републике Србије; дигитална
писменост; пословна комуникација; посебне функционалне компетенције у одређеној области рада,
области знања и вештина: област рада административни послови: 1. познавање канцеларијског
пословања; 2. познавање метода и техника прикупљања, евидентирања и ажурирања података
у базама података; 3. израда потврда и уверења
о којима се води службена евиденција; 4. методе
вођења интерних и доставних књига; област рада:
судска писарница; област рада: судска писарница:
1. познавање прописа релевантних за надлежност и организацију рада суда; 2. знања и вештине потребне за рад на пословном софтверу за
управљање предметима. Посебне функционалне
компетенције за радно место за административно-техничке послове: области знања и вештина:

1. познавање прописа: Судски пословник, Закон
о општем управном поступку и Закон о државним
службеницима; 2. познавање подзаконских аката,
интерних процедура и других аката органа релевантних за обављање послова радног места за
административно – техничке послове; 3. познавање прописа којима се уређује употреба печата
и штамбиља у државном органу; понашајне компетенције: управљање информацијама, управљање
задацима и остваривање резултата, оријентација
ка учењу и променама, изградња и одржавање
професионалних односа, савесност, посвећеност и
интегритет. Обавља све административно-техничке послове за већа за која годишњим распоредом
послова буде задужен, обрађује правноснажне
кривичне предмете, попуњава „Кз” лист за МУП,
попуњава извештаје о казни за послове одбране,
доставља уплатнице и платне налоге странкама за
уплату казне, трошкова поступка и паушала, пише
акта извршном одељењу за принудну наплату казне, трошкова поступка и паушала, увођење новчаних казни, трошкова поступка и паушала у контролник прихода, увођење условних осуда у књигу,
здружује доставнице и повратнице, поднеске и
друга писмена у предмете, износи судијама предмете из евиденције и за потпис, архивира завршене предмете, слаже и одржава архиву и износи
предмете из архиве, доставља налоге на принудну
наплату таксе, обавља и друге послове по налогу
председника суда и шефа кривичне писарнице.
ОСТАЛО: Пробни рад је обавезан за оне који први
пут заснивају радни однос у државном органу.
Положен државни стручни испит није услов, нити
предност за заснивање радног односа. Пробни рад
за радни однос на неодређено време траје шест
месеци. Државни службеник на пробном раду, који
је засновао радни однос на неодређено време и
државни службеник који је засновао радни однос
на неодређено време а који нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит
у року од шест месеци од дана заснивања радног
односа. Сагласно чл. 9 Закона о државним службеницима, при запошљавању у државни орган кандидатима су под једнаким условима доступна сва
радна места. Избор кандидата врши се на основу
провере компетенција. Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се
спроводи интервју. За попуњавање радног места
записничар компетенције које се проверавају у
изборном поступку: Опште функционалне компетенције: организација и рад државних органа
Републике Србије, дигитална писменост; пословна
комуникација, организација и рад државних органа Републике Србије се проверава путем теста са
питањима затвореног типа који кандидати решавају 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 рачунару а према бази задатака коју формира и ажурира Служба за управљање кадровима www.suk.gov.
rs. Комисија је донела одлуку да без обзира да ли
неко од кандидата приложи одговарајући сертификат, потврду или други писани доказ о поседовању ове компетенције, да ће се ова компетенција
проверавати, пословна комуникација се проверава
писменом симулацијом према материјалу за припрему кандидата који се може наћи на сајту Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs.
Посебне функционалне компетенције у одређеној
области рада; области знања и вештина; Област
рада: административни послови: познавање
канцеларијског пословања; познавање метода и
техника прикупљања, евидентирања и ажурирања
података у базама података; способност припреме
материјала и вођење записника; способност
вођења интерних књига; област рада: послови
дактилобироа: познавање прописа релевантних за
надлежност и организацију рада суда; положен
испит за дактилографа прве класе. Посебне функционалне компетенције за радно место записничар: области знања и вештина: познавање прописа: Судски пословник, Закон о општем управном
поступку и Закон о државним службеницима;
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познавање подзаконских аката, интерних процедура и других аката органа релевантних за
обављање послова радног места записничар;
положен испит за дактилографа прве класе,
посебне функционалне компетенције проверавају
се писаним и усменим путем. Облик писане провере посебних функционалних компетенција је тест.
Облик усмене провере посебних функционалних
компетенција 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 систематизација радних места органа и које су
наведене у огласу. Разговор са кандидатом захтева да се у усменом облику да предлог решења
одређеног задатка који је типичан за обављање
послова на одређеном радном месту за које је расписан конкурс. Понашајне компетенције: управљање информацијама; управљање задацима и
остваривање резултата; оријентација ка учењу и
променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет,
провера понашајних компетенција ће се вршити
путем интервјуа базираног на компетенцијама и
упитника. За попуњавање радног места за административно-техничке послове. Компетенције које се
проверавају у изборном поступку: опште функционалне компетенције: организација и рад државних
органа Републике Србије; дигитална писменост;
пословна комуникација, организација и рад
државних органа Републике Србије се проверава
путем теста са питањима затвореног типа који
кандидати решавају 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 рачунару а према бази задатака коју формира
и ажурира Служба за управљање кадровима www.
suk.gov.rs. Комисија је донела одлуку да без обзира да ли неко од кандидата приложи одговарајући
сертификат, потврду или други писани доказ о
поседовању ове компетенције, да ће се ова компетенција проверавати, пословна комуникација се
проверава писменом симулацијом према материјалу за припрему кандидата који се може наћи
на сајту Службе за управљање кадровима www.
suk.gov.rs. Посебне функционалне компетенције у
одређеној области рада, области знања и вештина: област рада административни послови: познавање канцеларијског пословања; познавање метода и техника прикупљања, евидентирања и
ажурирања података у базама података; израда
потврда и уверења о којима се води службена евиденција; методе вођења интерних и доставних
књига; област рада: судска писарница; област
рада: судска писарница: познавање прописа релевантних за надлежност и организацију рада суда;
знања и вештине потребне за рад на пословном
софтверу за управљање предметима; Посебне
функционалне компетенције за радно место за
административно-техничке послове: области
знања и вештина: познавање прописа: Судски
пословник, Закон о општем управном поступку и
Закон о државним службеницима; познавање подзаконских аката, интерних процедура и других
аката органа релевантних за обављање послова
радног места за административно-техничке послове; познавање прописа којима се уређује употреба
печата и штамбиља у државном органу, посебне
функционалне компетенције проверавају се писаним и усменим путем. Облик писане провере
посебних функционалних компетенција је тест.
Облик усмене провере посебних функционалних
компетенција 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 систематизација радних места органа и које су
наведене у огласу. Разговор са кандидатом захтева да се у усменом облику да предлог решења
одређеног задатка који је типичан за обављање
послова на одређеном радном месту за које је расписан конкурс. Понашајне компетенције: управљање информацијама; управљање задацима и
остваривање резултата; оријентација ка учењу и
променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет,
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Провера понашајних компетенција ће се вршити
путем интервјуа базираног на компетенцијама и
упитника. Када је реч о временском оквиру претходно наведених компетенција по редоследу компетенција провере ће се извршити у времену које
је прописано Уредбом о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним
органима. Након што се изврши провера компетенција кандидата Комисија ће приступити разговору са кандидатима у циљу процене мотивације
за рад на радном месту и прихватања вредности
државних органа. Комисија ће на основу постигнутих резултата 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
Основног суда у Суботици. Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве: Пријаве на конкурс, уз кратку биографију, шаљу се поштом на
адресу Основни суд у Суботици, 24000 Суботица,
Сенћански пут 1, са назнаком „За јавни конкурс”,
уз назнаку за које радно место се конкурише.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Аврам Весо – секретар суда, бр. тел.064/6593633. Општи услови за запослење: Као државни
службеник може да се запосли пунолетан
држављанин Републике Србије који има прописану стручну спрему и испуњава остале услове
одређене законом, другим прописом и правилником 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 подношење пријава је 8 дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање. Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан
на интернет презентацији Службе за управљање
кадровима, као и на интерент презентацији Основног суда у Суботици. Приликом предаје пријаве
на јавни конкурс пријава добија шифру под којом
подносилац пријаве учествује у даљем изборном
поступку. Шифра пријаве уноси се у образац
пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
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; оригинал
или оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених; оригинал или оверена фотокопија
дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, доказ о положеном испиту за
дактилографа прве класе (за радно место записничар), оригинал или оверена фотокопија доказа
о радном искуству у струци (потврда, решење и
други акти из којих се види на којим пословима, у
ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство). Државни службеник који се
пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о
држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или
решење да је нераспоређен.Сви докази се прилажу у оригиналу или у овереној фотокопији.
Напомена: Законом о општем управном поступку
(„Службени гласник РС”, број 18/16 и 95/18) прописано је, између осталог, да су органи у обавези
да по службеној дужности, када је то непходно за
одлучивање у складу са законским роковима,
бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницима садржаним
у службеним евиденцијама, осим ако странка
изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води служ-

бена евиденција су: уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење о
положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима. 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
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 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
обавештени писаним путем на адресе које су
навели у својим пријавама о времену у којем ће се
изборни поступак спровести. Изборни поступак
отпочиње 10.05.2021. године.Провера компетенција и интервју обавиће се у просторијама Основног суду у Суботици. Кандидати који су успешно
прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења
наредне фазе изборног поступка на контакте
(бројеве телефона или емаил адресе), које наведу
у својим обрасцима пријаве. Неблаговремене,
недопуштене, 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
периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање. Сви изрази, појмови, именице,
придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се
без дискриминације и на особе женског пола.

ВАЉЕВО
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
ВАЉЕВО
На основу одредби члана 47, 48, 54, 55, 56 и 61
Закона о државним службеницима („Службени гласник РС” 79/05, 81/05 – испр., 64/07, 67/07 – исправ.,
116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20),
одредбе члана 8 став 4, а у вези члана 2 став 8,
члана 9 став 3, члана 10, члана 11, члана 12, члана
14, члана 15, члана 16 и члана 26 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”,
бр. 2/19), члана 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 22, 24 и
26 Правилника о саставу конкурсне комисије, начину провере компетенција, критеријумима и мерилима за избор на извршилачка радна места у судовима и јавним тужилаштвима („Службени гласник РС”,
бр. 30/19), Правилника о посебним функционалним
компетенцијама за запослене у судовима, јавним
тужилаштвима и Државном правобранилаштву, а у
складу са Правилником о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Основном јавном
тужилаштву у Ваљеву А. бр. 201/19 од 08.03.2019.
године, Конкурсна комисија Основног јавног тужилаштва у Ваљеву, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
за попуњавање извршилачког
радног места
Виши тужилачки сарадник
у Основном јавном тужилаштву
у Ваљеву
I Орган у коме се радно место попуњава: Основно јавно тужилаштво у Ваљеву, Вука
Караџића 5
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Администрација и управа
II Радно место које се попуњава:

Виши тужилачки сарадник у звању
самостални саветник
1 извршилац

III Радни однос и место рада: Радни однос на
неодређено, Основно јавно тужилаштво у Ваљеву,
Вука Караџића 5
Опис послова: помаже јавном тужиоцу и заменику јавног тужиоца у раду, прати судску праксу,
самостално на рачунару израђује нацрте оптужних
аката, поднесака и других поднесака, са записничаром (дактилографом) узима на записник кривичне пријаве, поднеске и изјаве грађана, врши самостално или под надзором и по упутствима јавног
тужиоца, односно заменика јавног тужиоца послове предвиђене законом и другим прописима, као и
послове тужилачке управе по налогу ОЈТ.
Услови за рад: стечено високо образовање на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама Правног факултета у трајању
од најмање четири године, положен правосудни испит и најмање две године радног искуства
у правној струци након положеног правосудног
испита и потребне компетенције за ово радно

место.

IV Општи услови за запослење: држављанство
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао
радни однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа и да није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци.
V Трајање радног односа: Радни однос се
заснива на неодређено време уз обавезан пробни
рад за оне који први пут заснивају радни однос у
државном органу. Пробни рад траје 6 месеци.
VI Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне
компетенције и фазе у којој се спроводи интервју
са комисијом.
1. Провера општих функционалних компетенција:
- организација и рад државних органа РС – провераваће се путем теста (писмено);
- дигитална писменост – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару
или увидом у доказ о познавању рада на рачунару);
- пословна комуникација – провераваће се писаним путем.
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост”, ако
кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању
рада на рачунару и жели да на основу њега буде
ослобођен тестирања компетенције – дигитална
писменост, неопходно је да уз пријавни образац
(уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на
рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу
или овереној фотокопији. Комисија ће на основу
приложеног доказа донети одлуку да ли може или
не може да прихвати доказ који је приложен и
кандидата ослободи тестовне провере.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Основног јавног тужилаштва у Ваљеву.
Провера сваке од општих функционалних компетенција не може трајати дуже од једног сата.
Кандидати који су освојили један бод у провери
одрђене компетенције, искључује се из даљег
изборног поступка.
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Након извештаја о резултатима провере општих
функционалних компетенција, међу кандидатима
који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција.
2. Провера посебних функционалних компетенција
Посебне функционалне компетенције проверавају
се писаним и усменим путем.
Посебне функционалне компетенције које
се проверавају у изборном поступку су:
• Посебна функционална компетенција – поседовање знања и вештина за израду нацрта тужилачких одлука и других аката, провераваће се писаним путем.
• Посебна функционална компетенција – вештина
заступања на главном претресу у кривичним и у
другим поступцима пред надлежним судом, провераваће се усменим путем, разговором са кандидатом.
• Посебна функционална компетенција – вештина
управљања преткривичним поступком провераваће се усменим путем, разговором са кандидатом.
Писани тест се састоји од 15 питања са више
понуђених одговора а кандидати одговарају на
питања заокруживањем једног од понуђених
одговора. Кандидат може на свако питање дати,
односно, заокружити само један одговор. Свако брисање или исправка датог одговора сматра
се као нетачан одговор. Време израде теста је 1
(један) час.
Разговор са кандидатом захтева да се у усменом
облику да предлог решења одређеног задатка који
је типичан за обављање послова радног места.
Време за припрему задатка је 15 (петнаест)
минута.
Након извештаја о резултатима провере посебних
функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу посебних
функционалних компетенција, врши се провера
понашајних компетенција.
3. Провера понашајних компетенција: Понашајне компетенције (управљање информацијама,
управљање задацима и остваривање резултата,
оријентација ка учењу и променама, изградња и
одржавање професионалних односа, савесност,
посвећеност и интегритет) – провераваће се писаним путем, упитник или усмено – интервју и исту
ће вршити дипломирани психолог.
Након пријема извештаја о резултатима провере
понашајних компетенција, међу кандидатима који
су испунили мерила за проверу понашајних компетенција, приступа се фази у којој се спроводи
Интервју са комисијом.
4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном
месту и прихватање вредности државних органа
– провераваће се путем интервјуа са комисијом
(усмено).
VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање, листу „Послови”.

комисија састави списак кандидата међу којима се
спроводи изборни поступак. Подносноци пријаве
се обавештавају о додељеној шифри у року од три
дана од пријема пријаве, достављањем наведеног
податка на начин који је у пријави назначио за
доставу обавештења.
IX Остали докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног
поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
1. биографија са наводима о досадашњем радном
искуству;
2. оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству Републике Србије;
3. оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених;
4. оригинал или оверена фотокопија дипломе или
уверење којом се потврђује стручна спрема која је
наведена у условима за радно место;
5. оригинал или оверна фотокопија доказа о положеном правосудном испиту;
6. оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству (потврде, решење, и други акти из
којих се може утврдити на којим пословима, са
којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);
7. оригинал или оверена фотокопија потврде да
кандидату раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа издата од стране државних органа у коме је учесник јавног конкурса био
у радном односу;
8. оригинал уверење да кандидат није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци (издато од
стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије, не старије од 6 месеци)
9. други докази о стеченим знањима и вештинама.
Државни службеник који се пријављује на јавни
конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о
распоређивању или премештају на радно место
у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Одредбом чланова 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/16),
прописано је, између осталог, да у поступку који
се покреће по захтеву странке орган може да
врши увид, прибавља и обрађује личне податке
о чињеницама о којима се води службена евнденција када је то неопходно за одлучивање, осим
ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
Документ о чињеницама по којима се води
службена евиденција је: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и
уверење да кандидат није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месецн. Основно јавно тужилаштво у Ваљеву ће прибавити доказе о
чињеницама о којима се води службена евиденција изузев уколико наведене доказе кандидат
сам достави, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву, која представља саставни део образца пријаве на конкурс
за радно место којом се опредељује за једну од
две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Основног јавног тужилаштва
у Ваљеву или у штампаној верзији у Писарници Основног јавног тужилаштва у Ваљеву, Вука
Караџића 5.

За све доказе који се прилажу у фотокопији, фотокопија мора бити оверена код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима нису
именовани јавни бележници, приложени докази
могу бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним калцеларијама основних
судова, односно општинским управама као поверени посао).

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

Фотокопије докумената које нису оверене од
надлежног органа неће се разматрати. Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити преведени
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Администрација и управа
на српски језик и оверени од стране овлашћеног
судског тумача.
Диплома којом се потврђује стручна спрема, а
која је стечена у иностранству мора бити нострификована.
X Рок за подношење доказа: Кандидати који
су успешно прошли фазу провере посебних функционалних компетенција, пре интервјуа са конкурсном комисијом, позивају се да у року од 5 (пет)
радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном
поступку.
Кандидати који не доставе 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.
XI Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку: Са
учесницима поступка чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су
приложени сви потребни докази и који испуњавају
услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на
основу података наведених у обрасцу пријаве на
конкурс, изборни поступак ће се спровести у просторијама Основног јавног тужилаштва у Ваљеву,
Вука Караџића 5. Кандидати ће о датуму и времену бити обавештени на бројеве телефона или
имејл-адресе које наведу у својим обрасцима
пријаве.
Учесници конкурса који су успешно прошли једну
фазу изборног поступка обавештавају се о датуму,
месту и времену спровођења наредне фазе изборног
поступка на контакте (бројеве телефона или електронске адресе), које наведу у својим пријавама.
XII Лица задужена за давање обавештења
о конкурсу, у периоду од 10 до 13 часова:
Весна Јовановић, тел. 014/295-720.
ХIII Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве на конкурс: Пријава на конкурс шаље се на адресу Основно јавно тужилаштво у Ваљеву, Вука Караџића 5, са назнаком:
„Јавни конкурс за попуну извршилачког радног
места виши тужилачки сарадник” или непосредно
предаје у седишту Основног јавног тужилаштва у
Ваљеву, Вука Караџића 5.
НАПОМЕНЕ: Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Основног јавног
тужилаштва у Ваљеву, на порталу е-Управе, на
интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
Образац пријаве на конкурс, може се преузети на
званичној интернет презентацији Основног јавног
тужилаштва у Ваљеву.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Кандидати који су освојили један бод у провери
одређене компетенције искључују се из даљег
изборног поступка.
Свака фаза изборног поступка у селекцији кандидата биће елиминациона.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Основног јавног тужилаштва у Ваљеву.
Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће
се документација враћати искључиво на писани
захтев учесника.
Изборни поступак ће бити спроведен без дискриминације по основу расе, боје коже, пола, вере,
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националности, етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све који испуњавају прописане услове.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи
у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на
особе женског пола.
Датум оглашавања: 28.04.2021.
Почетак рока за пријављивање на конкурс:
29.04.2021.
Истек рока за пријављивање на конкурс:
06.05.2021.

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
У ЗРЕЊАНИНУ
23000 Зрењанин, Кеј 2. октобра 1

Радно место тужилачки помоћник
у звању виши тужилачки сарадник
које је уподобљено звању
самостални саветник
2 извршиоца

Опис послова: помаже јавном тужиоцу и заменику јавног тужиоца у раду, прати судску праксу,
израђује нацрте једноставнијих поднесака, узима
на записник кривичне пријаве, поднеске и изјаве грађана, врши самостално или под надзором
и по упутствима јавног тужиоца, односно заменика јавног тужиоца послове предвиђене законом и
другим прописима.
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне
области на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање 4
године или специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни испит, најмање две
године радног искуства у струци након положеног
правосудног испита и потребне компетенције за
ово радно место.
ФАЗЕ ИЗБОРНОГ ПОСТУПКА: Изборни поступак
спроводи се из више обавезних фаза у којима се
проверавају опште функционалне компетенције,
посебне функционалне компетенције, понашајне
компетенције и фаза у којој се спроводи интервју
са Комисијом.
1. Провера општих функционалних компетенција свим кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције и то: организација и рад
државних органа Републике Србије (провера ће
се вршити путем писаног теста), дигитална писменост (провера ће се вршити практичним радом
на рачунару или увидом у доказ – сертификат о
познавању рада на рачунару), пословна комуникација (провера ће се вршити писаном симулацијом).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост”, ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или
други одговарајући доказ о познавању рада на
рачунару, на траженом нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције – „дигитална писменост”, неопходно је да уз
пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен
у делу *Рад на рачунару) доставите и тражени
доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који
сте приложили уместо тестовне провере.
2. Провера посебних функционалних компетенција. Након сачињавања извештаја о резултатима
провере општих функционалних компетенцијама,
међу кандидатима који су испунили мерила за
проверу општих функционалних компетенција,
врши се провера посебних функионалних ком-

петенција за радно место тужилачки помоћник,
виши тужилачки сарадник – самостални саветник:
посебна функционална компетенција у области
рада кривичног одељења у јавном тужилаштва
– познавање материјалних и процесних прописа релевантних за надлежност јавног тужилаштва, прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација, познавање одредаба Законика о кривичном
поступку и Кривичног законика, као и поседовање
знања и вештина за израду нацрта јавнотужилаких одлука и других аката, управљање преткривичним поступком, вештине израде нацрта правних ставова (провера ће се вршити писаним путем
– тестом и усменим путем – разговором са кандидатом), посебна функционална компетенција у
области рада управе у јавном тужилаштву – познавање релевантних прописа из делокруга рада
јавног тужилаштва, познавање одредаба Закона о
јавном тужилаштву, Правилника о управи у јавним
тужилаштвима и Закона о државним службеницима (провера ће се вршити писаним путем – тестом
и усменим путем – разговором са кандидатом).
3. Провера понашајних компетенција: Понашајне компетенције су: управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата рада, оријентација ка учењу и променама,
изградња и одржавање професионалних односа,
савесност, посвећеност и интегритет (провера ће
се вршити од стране дипломираног психолога, на
основу интервјуа базираног на компетенцијама).
4. Интервју са Комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном месту и
прихватање вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са комисијом. Све наведене компетенције комисија ће проверити у року
од три месеца, рачунајући од дана истека рока за
подношење пријава на предметни јавни конкурс.
Место рада: Основно јавно тужилаштво у Зрењанину, Зрењанин, Кеј 2. октобра 1.
Трајање радног односа: радни однос се заснива на
неодређено време.
Општи услови за запослење: да је учесник конкурса држављанин Републике Србије, да је учесник
конкурса пунолетан, да има прописану стручну
спрему и да испуњава услове одређене законом и
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, да учеснику конкурса раније
није престајао радни однос у државном органу
због теже повреде дужности из радног односа, да
учесник конкурса није осуђиван на казну затвора
од најмање шест месеци (чл. 45. ст. 1 Закона о
државним службеницима).
Образац пријаве на конкурс и докази који се
прилажу: пријава на јавни конкурс подноси се
на обрасцу пријаве који је доступан на интернет
страници Основног јавног тужилаштва у Зрењанину зр.ос.јт.рс; образац пријаве мора бити својеручно потписан; образац пријаве на конкурс садржи:
податке о конкурсу, личне податке, адресу становања, телефон, електронску адресу, образовање,
стручне и друге испите подносиоца пријаве који
су услов за заснивање радног односа, податак о
знању рада на рачунару, податак о знању страног
језика, додатне едукације, радно искуство, посебне услове, добровољно дату изјаву о припадности
националној мањини, посебне изјаве од значаја за
учешће у конкурсним поступцима у државим органима; пријава на јавни конкурс може се поднети
путем поште или непосредно на адресу: Основно
јавно тужилаштво у Зрењанину, Зрењанин, Кеј
2. октобра 1. Приликом пријема пријаве на јавни
конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује на јавном конкурсу. Подносилац пријаве биће обавештен о додељеној
шифри у року од три дана од дана пријема пријаве на начин који је у пријави назначио за доставу
обавештења.
Датум и место провере компетенција учесника
конкурса у изборном поступку: Са учесницима
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Трговина и услуге
конкурса чије су пријаве благовреме, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове
предвиђене огласом о јавном конкурсу на основу
података наведених у обрасцу пријаве на јавни
конкурс, спровешће се изборни поступак, о чему
ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (адресе, бројеви телефона, или е-маил адресе)
које су навели у пријави. Провера свих компетенција обавиће се у просторијама Основног јавног
тужилаштва у Зрењанину, улица Кеј 2. октобра
број 1. Учесници конкурса, који су успешно прошли једну фазу изборног посупка, обавештавају
се о датуму, месту и времену спровођења наредне
фазе поступка на контакте (бројеве телефона или
е-маил адресе) које наведу у својим обрасцима
пријаве.
Општи, остали докази које прилажу само кандидати који су успешно прошли фазе изборног
поступка пре интервјуа са комисијом: оригинал
или оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених, оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству, уверење да није осуђиван
на казну затвора од најмање шест месеци (издаје
надлежна Полицијска управа, не старије од 6
месеци), потврда да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа (или писмена изјава учесника конкурса), оверена фотокопија
дипломе којом се потврђује стручна спрема за
радно место, уверење о положеном правосудном
испиту, оригинал или оверена фотокпија доказа
о радном искуству у струци (потврде, решења и
други акти из којих се види на којим пословима и
са којом стручном спремом је стечено радно искуство), сертификат или други доказ о познавању
рада на рачунару (уколико поседује исте), Образац 1 – Изјава у којој се кандидат опредељује да
ли ће сам доставити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган
учинити уместо њега.
Напомена: Одредбом члана 9 и 103 Закона о
општем управном поступку („Службени гласник
РС” број 18/2016) прописано је, између осталог,
да у поступку који се покреће по захтеву странке
орган може да врши увид, прибавља и обрађује
личне податке о чињеницима о којима се води
службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да
ће те податке прибавити сама.
Документа о чињеницима о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење о положеном
правосудном испиту, уверење да 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. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву
и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења
изборног поступка. Кандидати који су успешно
прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са
комисијом позваће се да у року од 5 (пет) радних
дана од дана пријема обавештења приложе остале доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који у остављеном року не приложе остале доказе који се прилажу у конкурсном
поступку, односно који на основу достављених
или прибављених доказа не испуњавају услове за
запослење, писаним путем се обавештавају да су
искључени из даљег изборног поступка. Докази се
достављају на адресу наведену у огласу. Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у
коме ради или решење да је нераспоређен. Сви
докази се прилажу у оригиналу или фотокопији
која је оверена код јавног бележника (изузетно у
градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити
оверени основним судовима, судским јединицама, односно општинским управама као поверени
Бесплатна публикација о запошљавању

послови), као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно у
општинским управама.
Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је: 8
дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању Националне службе за запошљавање „Послови”.
Адреса на коју се подноси пријава на јавни конкурс: Основно јавно тужилаштво у Зрењанину,
Зрењанин, Кеј 2. октобра 1, 23000 Зрењанин, са
назнаком „За јавни конкурс”.
Изборни поступак: Списак кандидата који испуњавају услове за запослење на радном месту и међу
којима се спроводи изборни поступак, објављује
се на интернет презентацији овог Тужилаштва,
према шифрама њихове пријаве. Кандидате који
успешно заврше писмену проверу општих функционалних компетенција конкурсна комисија ће
обавестити о времену и месту провере посебних
функционалних компетенција, а потом и о времену и месту провере понашајних компетенција и на
крају обавити интервју са кандидатим.
Лица која су задужена за давање обавештења о
јавном конкурсу су: Дарко Перц, виши тужилачки
сарадник, контакт телефон: 023/564-251 и Сања
Лакатуш, заменика јавног тужиоца, контакт телефон 023/564-251.
Напомена: Сви докази се прилажу на српском језику, односно уколико су на страном језику морају
бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног тумача.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве биће одбачене.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у
државном органу подлежу пробном раду у трајању
од шест месеци.
Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће
се документација враћати искључиво на писани
захтев учесника.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју
је именовао Основни јавни тужилац у Зрењанину.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији Основног јавног тужилаштва у Зрењанину:
zr.os.jt.rs, на интернет презентацији Службе за
управљање кадровима www.suk.gov.rs, на порталу
е-Управе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање „Послови”. Сви изрази,
појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком
роду, односе се без дискриминације и на особе
женског пола. Информације о материјалима за
припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Основног јавног тужилаштва у Зрењанину: zr.os.jt.rs.

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 или IV степен стручне спреме, без
обзира на радно искуство. Рад у сменама. Трајање
конкурса: до 07.05.2021. године. Заинтересовани
кандидати могу да се јаве на телефон: 063/1140439, особа за контакт: Радица Динић.

АЕРОДРОМ ЧИСТОЋА ТЕРМИНАЛИ
ДОО
Аеродром „Никола Тесла”, Београд 59
11271 Сурчин
тел. 069/8553-517
e-mail: mirjana.milovanovic@samsic-see.com

Хигијеничар

на одређено време од 3 месеца
3 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основно образовање. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса.

„ЛИСА КОМЕРЦ” ДОО
11090 Београд – Раковица
XI крајишке дивизије 62
тел. 011/2322-856
e-mail: office@farbara.org

Продавац у малопродајном објекту –
фарбари
2 извршиоца

СУЗР „ЧАЧАНИН”
11090 Београд – Раковица, Борска 94
тел. 064/6120-991
e-mail: mjcacanin@gmail.com

Хигијеничарка

на одређено време
3 извршиоца

„BEONOVA WASH SERVICE” DOO
11070 Нови Београд
Данила Лекића Шпанца 31
тел. 069/236-66-82

Чистач фасада пескарењем

на одређено време до 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа,
возачка дозвола Б категорије, пожељна алпинистичка лиценца. Пријаве слати на e-mail: office@
beonovawash.com.

ТКР „ХАД”
18000 Ниш
Ратка Павловића бб

Радник за израду венаца од жице
за рад у Габровцу
2 извршиоца

Посао се не чека,
посао се тражи

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме.
Место рада: Габровац, општина Палилула, Ниш.
Заинтересовани кандидати јављају се на контакт
телефон: 063/7789-353.
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„НОВЕ СЛИКЕ” ДОО

Велика Плана, Војводе Мишића 9-11
тел. 062/524-295

Рад са рамовима за слике
10 извршилаца

УСЛОВИ: обезбеђен превоз. Контакт са послодавцем: јављање на контакт телефон.

ЕНТЕРИЈЕР ЈАКОВЉЕВИЋ ДОО
„МАЧКАТ”
Мачкат – Чајетина, Даутовац бб
тел. 060/5408885

Столар, склапање и монтажа
намештаја
на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: III ССС столар, потребно је радно искуство у занимању – више од 3 месеца. Заинтересовани кандидати могу се јавити послодавцу путем
контакт телефона: 060/540-88-85. Рок за пријаву
је 05.05.2021. године.

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

Спремачица

у Одељењу за техничке и помоћне
послове у Служби за правне,
финансијско-рачуноводствене,
техничке и помоћне послове,
на одређено време до три месеца
због повећаног обима посла
2 извршиоца
Опис послова и радних задатака: Одржава чистоћу
у радним и заједничким просторијама, санитарном
блоку са обављањем текуће дезинфекције. Одржава чистоћу зелених површина и дворишта Института. Обавља и друге послове из делокруга рада
Одељења по налогу шефа Одељења и начелника
Службе. За свој рад одговара шефу Одељења и
начелнику Службе.
УСЛОВИ: основно образовање. Пријаве и CV слати на адресу: Институт за јавно здравље Србије
„Др Милан Јовановић Батут”, Др Суботића 5,
11000 Београд, са назнаком: „За конкурс – спремачица”. Само ће кандидати који уђу у ужи избор
бити обавештени о резултатима. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови”, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије,
на огласној табли и интернет страници ИЈЗС „Др
Милан Јовановић Батут”.

КБЦ „Др ДРАГИША МИШОВИЋ
– ДЕДИЊЕ”
11000 Београд
Хероја Милана Тепића 1
тел. 011/3630-658

Виши радиолошки техничар
у дијагностици
4 извршиоца

Виши лабораторијски техничар
у дијагностици
УСЛОВИ: високо образовање, у складу са Каталогом радних места; стручни испит; лиценца; знање
рада на рачунару; најмање шест месеци радног
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искуства у наведеном звању. Заинтересовани кандидати подносе следеће доказе о испуњености
услова; оверену копију дипломе о завршеној
вишој медицинској школи или високој струковној медицинској школи, оверену копију уверења
о положеном стручном испиту, решење о издавању лиценце, краћу биографију са пропратним
писмом.

Медицинска сестра – техничар
(општи смер)

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

Доктор медицине специјалиста
изабрани лекар за децу
2 извршиоца

26 извршилаца

Гинеколошко – акушерска сестра
(техничар) / бабица у породилишту
УСЛОВИ: средње образовање, у складу са Каталогом радних места; стручни испит; лиценца;
знање рада на рачунару; најмање шест месеци
радног искуства у наведеном звању. Заинтересовани кандидати подносе следеће доказе о испуњености услова: оверену копију дипломе о завршеној средњој медицинској школи, оверену копију
уверења о положеном стручном испиту, решење
о издавању лиценце, краћу бографију са пропратним писмом.
ОСТАЛО: Пријаву доставити на горе наведену
адресу или лично Архиви установе, Јована Мариновића 4, у року од 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови” и на сајту Министарства здравља.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛЕНКО МАРИН”

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста педијатар,
стручни испит, положен специјалистички испит,
најмање 3 године и 6 месеци радног искуства у
звању доктора медицине, пробни рад 6 месеци.

Доктор медицине изабрани лекар
за одрасле
2 извршиоца

УСЛОВИ: доктор медицине, стручни испит, најмање 6 месеци радног искуства у звању доктора
медицине, пробни рад 6 месеци.

Медицинска сестра – техничар
у амбуланти
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа,
педијатријски смер; уверење о положеном стручном испиту, лиценца, најмање 6 месеци радног
искуства у звању медицинске сестре – техничара,
пробни рад 6 месеци.

Референт за финансијскорачуноводствене послове

15300 Лозница, Болничка 65

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

Медицинска сестра – техничар
2 извршиоца

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

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10
e-mail: klinika@udk.bg.ac.rs

Медицинска сестра – техничар

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом: завршена средња медицинска школа; положен стручни испит; лиценца
за рад. Кандидати уз пријаву на оглас треба да
приложе следеће доказе о испуњавању услова из
огласа: оригинал или оверену копију дипломе о
завршеној средњој медицинској школи, оригинал
или оверену копију уверења о положеном стручном испиту, решење о лиценци издато од Коморе
медицинских сестара и техничара. Рок за подношење пријава са краћом биографијом и доказима о испуњености услова из огласа је 8 дана од
дана објављивања огласа. Пријаве се подносе
поштом на адресу Дома здравља, са назнаком „За
оглас – не отварати” или директно у Управу Дома
здравља, сваког радног дана од 7 до 15 часова.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

на осталим болничким одељењима,
Одељење ортопедске трауматологије,
на одређено време по основу замене
до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, педијатријског или општег смера; положен стручни испит;
најмање 6 месеци радног искуства. Приликом
пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној школи; фотокопију дипломе о положеном
стручном испиту; фотокопију радне књижице или
другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.).

Референт за правне, кадровске и
административне послове
Одсек за људске ресурсе,
Служба за правне, кадровске
и административне послове

УСЛОВИ: средње образовање; знање рада на
рачунару; најмање годину дана радног искуНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Медицина
ства; пробни рад у трајању од 6 месеци. Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да
доставе следећа документа: кратку биографију;
фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о
завршеној школи; фотокопију радне књижице
или другог доказа о радном искуству кандидата
(уговори о раду, волонтерски уговори, потврда
послодавца и сл.).
ОСТАЛО: Кандидати који испуњавају услове из
огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни
за одлуку о пријему (претходно искуство 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
способности за послове за које се прима. Рок за
пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Пријаве се шаљу у затвореној
коверти на горе наведену адресу Универзитетске
дечје клинике, са назнаком радног места за које
се конкурише. Оглас ће бити објављен на огласној табли Националне службе, интернет страници Министарства здравља Републике Србије, као
и на сајту и огласној табли послодавца. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин
Мајора Марка 10
тел. 035/573-186

Доктор медицине
изабрани лекар

за рад у Служби за здравствену заштиту
одраслог становништва са одсеком
превентивне здравствене заштите
УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним
академским студијама, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године; на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине

Лабораторијски техничар

са скраћеним радним временом, за рад у
Служби за лабораторијску делатност
УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит;
лиценца; најање шест месеци радног искуства у
звању лабораторијски техничар.

Возач санитетског возила

у хитној медицинској помоћи, са
скраћеним радним временом, за рад
у Служби за хитну медицинску помоћ
са санитетским превозом
УСЛОВИ: средње образовање; возачка дозвола Б
категорије.

Референт за правне, кадровске и
административне послове

за рад у Служби за обављање
заједничких послова, Одсек правних
послова
УСЛОВИ: средње образовање; знање рада на
рачунару.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе:
пријаву на оглас, кратку биографију, извод из
матичне књиге рођених/венчаних, уверење о
држављанству, диплому или уверење о завршеном
медицинском факултету или завршеној средњој
медицинској школи, смер лаборант (у зависности
за које радно место се подноси пријава на конкурс), уверење о положеном стручном испиту (за
доктора медицине, лабораторијског техничара),
Бесплатна публикација о запошљавању

лиценца односно одобрење за самосталан рад у
струци (за доктора медицине, лабораторијског
техничара), доказ да кандидат има најмање шест
месеци радног искуства у звању доктора медицине, доказ да кандидат има најмање шест месеци
радног искуства у звању лабораторијски техничар, диплома о завершеном средњем образовању
(за возача и референта за правне, кадровске и
административне послове), важећа возачка дозвола (за возача). Опис послова дат је у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља Параћин. Пријаве 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 здравља Параћин, Мајора Марка 10, 35250
Параћин, са назнаком: „Пријава на конкурс за
радно место доктора медицине за рад у Служби
за здравствену заштиту одраслог становништа са
одсеком превентивне здравствене заштите” или
„Пријава на конкурс за радно место лабораторијски техничар, за рад у Служби за лабораторијску делатност” или „Пријава на конкурс за радно
место возач санитетског возила у хитној медицинској помоћи за рад у Служби хитне медицинске
помоћи са санитетским превозом” или „Пријава
на конкурс за радно место референт за правне,
кадровске и административне послове, за рад у
Служби за обаљање заједничких послова, Одсек
правних послова”. Докази о испуњености услова
за заснивање радног односа за напред наведена
радна места подносе се у оригиналу или копијама овереним код јавног бележника – нотара. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља Републике
Србије и у листу „Послови”. Кандидати могу бити
позвани на разговор ради пружања додатних
података који могу бити важни за одлуку о пријему. Неблаговремене, недозвољене, непотписане
пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.
По завршетку конкурса предата документа се неће
враћати кандидатима.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ КНЕЖЕВАЦ

23330 Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 85

Доктор медицине
– изабрани лекар

Спремач/спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге, на одређено време
због замене привремено одсутног
запосленог
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом: завршено основно образовање. Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију: пријаву на оглас са кратком
биографијом, фотокопију личне карте, уверење
о држављанству, оверену фотокопију дипломе о
завршеној основној школи.
ОСТАЛО: Предност имају кандидати са претходним радним искуством. Рок за пријављивање на
јавни оглас је 8 дана од објављивања огласа у
публикацији „Послови”, на званичној веб-страници
Министарства здравља Републике Србије и сајту
Дома здравља Нови Кнежевац. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Кандидат је дужан да приликом заснивања радног
односа достави лекарско уверење о способности
за рад. Пријаве са траженом документацијом слати на адресу: Дом здравља Нови Кнежевац, Краља
Петра I Карађорђевића 85, 23330 Нови Кнежевац,
са назнаком „За конкурс – не отварати”.

„САНИ ОПТИК” ДОО
Крагујевац
тел. 063/1067-007
e-mail: slobodan.trboljevac@sani.co.rs

Дефектолог

на одређено време 12 месеци
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани
дефектолог или мастер дефектолог; радно искуство небитно. Заинтересовани кандидати треба
да пошаљу своју пријаву за запослење на имејл:
slobodan.trboljevac@sani.co.rs или да се јаве послодавцу на контакт телефон: 063/106-70-07, најкасније до 05.05.2021. године.

ДОМ ЗДРАВЉА
„MEDIKUS UNIVERSALIS V”
КРАЉЕВО
36000 Краљево, Југ Богдана 47/Д
тел. 064/8763 -326
e-mail: medikuspravnik@gmail.com

на одређено време због замене
привремено одсутног запосленог

Доктор медицине

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

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, медицински факултет; положен стручни испит; лиценца
за рад. Опис послова према Правилнику о систематизацији. Пријаве на оглас са потребном документацијом слати на горенаведену адресу. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови”. Контакт телефон: 064/8763326 или e-mail: medikuspravnik@gmail.com.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију: пријаву на оглас са
кратком биографијом, фотокопију личне карте,
уверење о држављанству, оверену фотокопију
дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, оверену фотокопију лиценце
или решење о упису у Комору. Кандидати морају
да испуњавају опште услове прописане законом.
Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од
објављивања огласа у листу „Послови” и званичној веб-страници Министарства здравља Републике Србије. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Кандидат је дужан
да приликом заснивања радног односа достави
лекарско уверење о способности за рад. Пријаве са траженом документацијом слати на адресу: Дом здравља Нови Кнежевац, Краља Петра I
Карађорђевића 85, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком: „За конкурс – не отварати”.

3 извршиоца

Специјалиста опште медицине
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, медицински факултет; положен специјалистички испит из
опште медицине, лиценца за рад. Опис послова
према Правилнику о систематизацији. Пријаве
на оглас са потребном документацијом слати на
горенаведену адресу. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Контакт телефон: 064/8763-326 или e-mail:
medikuspravnik@gmail.com.

Специјалиста ургентне медицине
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, медицински факултет; положен специјалистички испит из
опште медицине, лиценца за рад. Опис послова
према Правилнику о систематизацији. Пријаве
на оглас са потребном документацијом слати на
горенаведену адресу. Рок за пријаву је 8 дана од
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дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Контакт телефон: 064/8763-326 или e-mail:
medikuspravnik@gmail.com.

Медицинска сестра – техничар
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа општег смера; стручни испит; лиценца за рад. Пријаве на оглас са потребном документацијом слати на горенаведену адресу. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови”. Контак телефон: 064/8763326 или e-mail: medikuspravnik@gmail.com.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
12300 Петровац на Млави
Моравска 2

Спремач/спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге, на одређено време
ради замене одсутне запослене која је
на дужем боловању
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба
да испуњавају и следеће посебне услове: основно
образовање, најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. Опис послова: предвиђен
систематизацијом послова установе, за послове са
завршеном основном школом, спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене
услуге.
ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биографију,
оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током школовања, фотокопију радне књижице уколико
кандидат има радни стаж или потврду послодавца (други доказ о радном искуству), оригинал
или оверену копију извода из матичне књиге
рођених, оригинал или оверену копију извода
из матичне књиге венчаних уколико је кандидат променио презиме, оригинал или оверену
копију уверења о држављанству, копију/очитану
личну карту. Напомена: Лекарско уверење којим
се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан
оглас, уверење да није осуђиван, уверење да се
не води кривични поступак, дужан је да достави
кандидат који буде изабран пре пријема у радни однос. Комисија ће разматрати све доспеле,
благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима
који испуњавају услове за пријем у радни однос
обавиће се разговор, ради прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке
о избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима
рукује и податке обрађује Одељење за кадровске
и административне послове Опште болнице Петровац на Млави. Рок за пријављивање: 8 дана
од дана објављивања у публикацији Националне
службе за запошљавање „Послови”. Пријаве слати у затвореним ковертама на горенаведену адресу или доставити лично у Правну службу Опште
болнице Петровац на Млави. Неблаговремене
пријаве и непотпуна документација неће бити
узета у разматрање при избору кандидата. Текст
јавног огласа се објављује и на интернет страници Министарства здравља, огласној табли и сајту
Опште болнице Петровац на Млави.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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Виша медицинска сестра – техничар
општег смера

ДОМ ЗДРАВЉА
ВЛАДИМИРЦИ

Владимирци, С. Саве 17

Доктор медицине

на одређено време, за рад у сменама,
рад у теренским амбуланатама и рад
ноћу
3 извршиоца
УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос, поред
општих услова предвиђених законом, су: завршен
медицински факултет (VII степен стручне спреме)
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године; на основним студијама у
трајању од најмање пет година, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине, положен стручни
испит, лиценца, возачка дозвола Б категорије.
ОСТАЛО: Кандидати пријаву са фотокопијом
личне карте, кратком биографијом, адресом и
контакт телефоном, као и оверене фотокопије
докумената којима доказују да испуњавају услове конкурса (диплома којом се потврђује стручна
спрема, потврда о положеном стручном испиту,
лиценца, фотокопија возачке дозволе, уверење о
држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно
Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 20/09)), достављају у
затвореној коверти поштом на адресу: Дом
здравља Владимирци, 15225 Владимирци, Светог Саве 17, или лично у просторијама кадровске
службе Дома здравља Владимирци, са назнаком:
„Пријава за конкурс – доктор медицине”. Одлука
о избору кандидата донеће се у року од 30 дана
од дана пријема пријаве. Кандидати који не буду
изабрани ће бити обавештени о одлуци. Пријаве
које буду примљене у Дому здравља после попуне
радног места наведеног у овом огласу неотворене
ће се вратити пошиљаоцу. Пријаве са непотпуним
подацима и непотпуном документацијом ће бити
одбијене као неисправне. Оглас остаје отворен до
попуне упражњених радних места.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ

Бујановац, Карађорђа Петровића 328
тел. 017/651-315

Оглас објављен у публикацији „Послови” број 929
од 14.04.2021. године, поништава се у целости.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
„ЗВЕЗДАРА”
11000 Београд
Димитрија Туцовића 161
тел. 011/380-69-69

УСЛОВИ: високо образовање, на студијама првог
степена (основне струковне/академске студије) по
пропису који уређује високо образовање, почев
од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо обрзаовање до 10.
септембра 2005. године; стручни испит; лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању
ОСТАЛО: Као доказе о испуњености услова кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: пријаву
на оглас са кратком биографијом и наведеном
адресом и контакт телефоном (по могућству и
електронска адреса), оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију доказа положеног стручног испита, оверену
фотокопију дозволе за рад – лиценце издате од
стране надлежне коморе (или решења надлежне
коморе о постојању услова за издавање лиценце);
оригинал или оверену фотокопију доказа 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 искуство).

Спремач/спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге
5 извршилаца
УСЛОВИ: основно образовање, најмање шест
месеци радног искуства у наведеном звању.

Спремач/спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге
5 извршилаца
УСЛОВИ: основно образовање, најмање шест
месеци радног искуства у наведеном звању.
ОСТАЛО: Као доказе о испуњености услова кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: пријаву на
оглас са кратком биографијом и наведеном адресом и контакт телефоном (по могућству и електронска адреса), оверену фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми, оригинал или оверену
фотокопију доказа 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 искуство. Пријаве на конкурс за сва радна
места подносе се року од 8 дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне
службе за запошљавање „Послови”, на адресу:
КБЦ „Звездара” 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.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

Медицинска сестра – техничар
општег смера

11090 Београд, Краљице Јелене 22

10 извршилаца

УСЛОВИ: средње образовање, стручни испит,
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у
наведеном звању.

Виши физиотерапеут

у Служби физикалне медицине и
рехабилитације
УСЛОВИ: високо образовање на основним студијама првог степена (струковне/академске), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године; на основним струдијама
у трајању од најмање две године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; стручни испит, лиценца; најмање
шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Службеник за послове заштите,
безбедности и здравља на раду
пробни рад од 2 месеца

УСЛОВИ: високо образовање: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
односно специјалистичким струковним студијама,
по прописима који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005 године, на основним
студијама у трајању од од 4 године по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, положен стручни испит из
области рада у складу са законом, знање рада на
рачунару, возачка дозвола Б категорије, потребно радно искуство најмање 5 година на наведеним пословима, потребно радно искуство најмање
5 година на пословима заштите безбедности и
здравља на раду у здравственим установама.

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

Медицина
Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе:
фотокопију дипломе о стеченом високом образовању из области образовно-научног поља техничко-технолошких наука или природно-математичких наука, фотокопија возачке дозволе Б
категорије, доказ о радном искуству (фотокопија
радне књижице, потврда послодавца), уверење о
положеном стручном испиту за обављање послова
безбедности и здравља на раду издате од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Управа за безбедност и
здравље на раду, уверење о положеном стручном
испиту из области заштите од пожара издато од
стране Министарства унутрашњих послова – Сектор за ванредне ситуације, кратка биографија са
адресом и контакт телефоном. Рок за подношење
пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања
огласа у огласним новинама Националне службе
за запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кандидати
који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информације и провере стручног знања који су важни
за доношење одлуке о пријему. Кандидат који
буде изабран, пре закључивања уговора дужан је
да достави доказ о здравственој способности за
рад на наведеним пословима. Одлука о избору ће
бити објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу ДЗ, Краљице Јелене 22, Београд
и на сајту Дома здравља. Пријаве слати поштом
на адресу: Дом здравља Раковица, 11090 Београд,
Краљице Јелене 22, са назнаком „За оглас”.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”
11000 Београд – Палилула
Кнез Данилова 16
тел. 011/3223-655

Доктор стоматологије
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање, стоматолошки
факултет на интегрисаним академским студијама,
по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; стручни испит; лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању
доктора стоматологије; познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење); по потреби едукација из дечије превентивне стоматологије и две године рада у струци.
Опис послова: прима пацијенте и врши све прегледе из области своје струке, сарађује са докторима специјалистима, лечи обољења уста и
зуба, врши екстракцију зуба, врши заустављање
постекстракционих крварења и инцизију апсцеса,
пломбира зубе, врши читање Рö филмова, заједно
са медицинском сестром одговоран је за уредно
вођење медицинске документације и за уредност
свог радног места, обавезан је да рационално троши лекове и остали потрошни материјал, спроводи здравствено-васпитни програм, по потреби
ради послове описане код доктора специјалисте
за стоматолошку протетику, обавља систематске
прегледе уста и зуба деце и омладине у ординацији и на терену са израдом извештаја, сарађује са
педијатрима; врши здравствено васпитање деце и
омладине путем разговора предавања и демонстрација; врши санацију сталних молара пре уписа у основну школу; испуњава стручно медицински план рада; ради све остале послове из домена
своје струке, за свој рад одговоран је непосредном
руководиоцу и начелнику службе.

Доктор медицине – изабрани лекар
за одрасле
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање, медицински факултет: на интегрисаним академским студијама, по
пропису који уређује високо образовање, почев
од 10. септембра 2005. године; на основним стуБесплатна публикација о запошљавању

дијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; стручни испит, лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању
доктора медицине; познавање рада на рачунару
(основни пакет MS Office и Windows окружење).
Опис послова: организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединаца и породице; ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, односно, на спровођењу
скрининг програма у складу с посебним програмима донетим у складу са прописима и планом
рада службе; врши дијагностику и благовремено
лечење пацијената; указује хитну медицинску
помоћ; упућује пацијента у одговарајућу здравствену установу према медицинским индикацијама, односно код лекара специјалисте и усклађује
мишљења и предлоге за наставак лечења пацијента; прописује лекове и медицинска средства, спроводи здравствену заштиту из области менталног
здравља у смислу превенције у оквиру прописаног скрининга, ране дијагностике поремећаја,
упућивања на специјалистичко консултативни
преглед, прописивање препоручене терапије и
упућивање на виши ниво здравствене заштите;
у поступку остваривања здравствене заштите
изабрани лекар упућује пацијента на секундарни и терцијарни ниво; на основу мишљења доктора медицине специјалисте одговарајуће гране
медицине упућује пацијента на терцијарни ниво;
води потпуну медицинску документацију о здравственом стању пацијента, фактурише здравствене
услуге које пружа; даје оцену радне способности
и упућује на лекарску и инвалидску комисију, ради
у комисијама и на посебним програмима, издаје
стручно мишљење, лекарско уверење, на лични
захтев и на службени захтев код одређених случајева болести и повреда, у стручном раду је самосталан и одговоран за координаторни рад у својој
јединици, прати и предлаже измене у процедуралном раду у оквиру акредитацијских стандарда,
обавља и друге послове из делокруга своје струке
по налогу непосредног руководиоца и начелника
службе којима је одговоран за свој рад.
ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
фотокопију лиценце и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не
враћају кандидатима. Рок за подношење пријаве
је 8 дана од дана објављивања огласа, поштом
или личном доставом у писарницу Дома здравља
„Др Милутин Ивковић”, Кнез Данилова 16, IV
спрат, соба 12. Обавезно назначити за које радно место се конкурише. Резултати огласа ће бити
објављени на сајту Дома здравља www.dzpalilula.
org.rs и на огласној табли – IV спрат.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА
Доктор медицине

У Служби за здравствену заштиту
одраслих са кућним лечењем
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба
да испуњавају и следеће посебне услове: завршен
медицински факултет (звање доктор медицине,
VII/1 степен стручне спреме); положен стручни
испит; лиценца за рад; познавање рада на рачунару; положен возачки испит.
ОСТАЛО: Кандидати подносе следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеном факултету;
фотокопију потврде о положеном стручном испиту; фотокопију дозволе за рад – лиценце издате
од надлежне лекарске коморе; фотокопију личне
карте; фотокопију возачке дозволе; кратку биографију са навођењем степена познавања рада
на рачунару и са тачном адресом и контакт телефоном кандидата. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Пријаве
се подносе на адресу: Српско-грчког пријатељства

17, Гроцка или непосредно у канцеларији писарнице Правно-кадровске службе Дома здравља. Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне
документације неће се узимати у разматрање. Како
достављену документацију подносилаца молби на
објављене конкурсе не враћамо кандидатима, иста
не мора бити оверена. Одлука о избору кандидата
на расписани конкурс биће објављена на огласној
табли ДЗ Гроцка, а информације се могу добити у
Правно-кадровској служби ДЗ Гроцка.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 30

Медицинска сестра – техничар у
амбуланти
на одређено време до три месеца
15 извршилаца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа,
општег или педијатријског смера, уверење о положеном стручном испиту, лиценца, најмање шест
месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара. Пријаве са кратком биографијом,
адресом и контакт телефоном, као и документа
којима се доказује испуњеност услова конкурса
(неоверене фотокопије) предају се преко писарнице Дома здравља(соба бр. 3) на трећем спрату,
у Булевару маршала Толбухина 30. Кандидати су
дужни да на пријави назначе за које радно место
подносе пријаву. Пријавом на оглас кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци
се не могу користити у друге сврхе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће разматрати. Одлука о избору ће
бити објављена на огласној табли Дома здравља
поред писарнице на трећем спрату у Булевару
маршала Толбухина 30, Нови Београд. Изабрани
кандитат ће бити лично обавештен телефонским
путем.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР НЕГОТИН
19300 Неготин, Бадњевска 4
тел. 019/544-196, 019/545-465

Спремач/спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге, на одређено време
4 извршиоца
УСЛОВИ: Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017 – одлука УС,
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), кандидати треба да испуњавају и следеће услове прописане Правилником о унутрашњој организацији
и систематизацији радних места и послова Здравственог центра Неготин: основно образовање, III
или IV степен стручне спреме; без обзира на радно
искуство. Кандидат је дужан да уз пријаву на овај
оглас достави следећа документа: кратку биографију са адресом, контакт телефоном и имејл-адресом; фотокопију личне карте или очитане податке
са личне карте; оверену фотокопију сведочанства/
дипломе о завршеној школи која се тражи огласом;
доказ о досадашњем радном искуству (фотокопију
радне књижице, уговора о раду и слично..); оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству; оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених и матичне књиге венчаних
(код промене презимена).

Сервирка

на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017 – одлука УС,
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113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење) кандидати треба да испуњавају и следеће услове прописане Правилником о унутрашњој организацији
и систематизацији радних места и послова Здравственог центра Неготин: основно образовање,
III или IV степен стручне спреме; без обзира на
радно искуство. Кандидат је дужан да уз пријаву
на овај оглас достави следећа документа: кратку биографију са адресом, контакт телефоном и
имејл-адресом; фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте; оверену фотокопију
сведочанства/дипломе о завршеној школи која
се тражи огласом; доказ о досадашњем радном
искуству (фотокопију радне књижице, уговора
о раду и слично...); оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству; оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених и матичне књиге венчаних (код промене
презимена).

Возач санитетског возила
на одређено време за рад
у Санитетском превозу
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017 – одлука УС,
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење) кандидати треба да испуњавају и следеће услове прописане Правилником о унутрашњој организацији
и систематизацији радних места и послова Здравственог центра Неготин: средње образовање (IV
степен стручне спреме); испуњеност здравствених
услова за рад возача професионалца; возачка дозвола Б категорије, без обзира на радно искуство.
Кандидат је дужан да уз пријаву на овај оглас
достави следећа документа: кратку биографију
са адресом, контакт телефоном и имејл адресом;
фотокопију личне карте или очитане податке
са личне карте; оверену фотокопију дипломе о
завршеној школи која се тражи огласом; доказ о
досадашњем радном искуству (фотокопију радне
књижице, уговора о раду и слично...); оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству; оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених и матичне књиге венчаних
(код промене презимена).
ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и
податке обрађује Служба за правне, кадровске и
опште послове Здравственог центра Неготин. У
случају већег броја пријављених кандидата, може
бити обављен разговор са кандидатима из ужег
избора, ради добијања додатних информација које
могу бити битне за доношење одлуке о избору.
Приликом заснивања радног односа кандидати су
дужни да доставе лекарско уверење као доказ о
здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос. Одлука о избору кандидата
ће бити донета у року од 30 дана од дана истека
рока за подношење пријава. Пријаве са доказима доставити у затвореној коверти лично у Управи Здравственог центра Неготин или поштом на
адресу: Здравствени центар Неготин, Бадњевска
4, 19300 Неготин, са назнаком: „Пријава на оглас
– ______________ (навести радно место за које
се конкурише) – не отврарати”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве се неће разматрати. По завршеном конкурсу кандидати који не буду изабрани
могу захтевати повраћај конкурсне документације.
За ближе информације можете се обратити на
телефоне: 019/544-196, 019/545-465. Опис послова за наведена радна места утврђен је Правилником о организацији и систематизацији послова
Здравственог центра Неготин. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.
Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс
неће бити узете у разматрање.

Пословни центри НСЗ
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Доктор медицине специјалиста
радиологије

ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА
34227 Баточина
Кнеза Милоша Обреновића 1
тел. 034/6841-130 локал 113

на одређено време због повећаног
обима пословања

Доктор медицине
изабрани лекар

на одређено време до повртака
привремено одсутне запослене
УСЛОВИ: висока стручна спрема из области медицинских наука (на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање пет
година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године) – звање
доктор медицине; да је кандидат пунолетан; да
је положио стручни испит; да је уписан у именик
Лекарске коморе Србије; да је добио или обновио
одобрење за самосталан рад у струци (лиценцу)
издато од Лекарске коморе Србије; да има најмање шест месеци радног искуства у звању доктор медицине. Потребна документа: биографија;
фотокопија личне карте; оверена фотокопија
дипломе о стручној спреми; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења
о држављанству; оверена фотокопија уверења
о положеном стручном испиту; оверена фотокопија лиценце, односно Решења о издавању
или обнављању лиценце или доказ да је поднет
захтев за издавање, односно обнову лиценце;
лична радна дозвола уколико је кандидат страни држављанин. Оригинали извода из матичне
књиге рођених и уверења о држављанству или
оригинали чије се фотокопије оверавају не смеју
бити старији од 6 месеци. Оверене фотокопије
диплома о стручној спреми, уверења о положеном стручном испиту и лиценце, односно Решења
о издавању или обнављању лиценце, не сме бити
старија од 6 месеци. Изабрани кандидат је обавезан да приликом заснивања радног односа
достави уверење о здравственој способности.
Начин достављања пријава: Пријаве у затвореној
коверти слати или доставити лично на адресу:
Дом здравља Баточина, 34227 Баточина, Кнеза
Милоша Обреновића 1, са обавезном назнаком:
„Пријава на конкурс за заснивање радног односа за радно место доктора медицине изабраног
лекара”. На полеђини коверте обавезно написати
име и презиме кандидата. Све додатне информације се могу добити на телефон: 034/6841-130
локал 113 или путем мејл-адресе: dzbatocina@
mts.rs. Трајање огласа: до 13.05.2021.године до
14.00. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац
Момчила Поповића 144

УСЛОВИ: у складу са Законом о раду. Посебни
услови: VII/2 степен школске спреме; положен
специјалистички испит из радиологије; важећа
лиценца. Кандидати су обавезни да уз пријаву са
биографијом доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету; уверење о положеном специјалистичком
испиту; уверење о положеном државном испиту;
важећу лиценцу; биографију са адресом и контакт телефон. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања огласа. Пријаве на оглас доставити лично или поштом на адресу: Општа болница
Алексинац, Момчила Поповића 144, 18220 Алексинац, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем
у радни однос”. Пријаве са непотпуном документацијом, као и неблаговремене пријаве, неће
бити разматране. Контакт телефон: 018/804-215,
018/804-211.

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

Доктор медицине специјалиста у
радиолошкој дијагностици
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен
стручни испит, завршена специјализација из радиологије, поседовање лиценце и најмање 3 године
и 6 месеци искуства у звању доктора медицине.
Као доказе о испуњености услова кандидати треба да доставе: пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о врсти
и степену стручне спреме, оверену фотокопију
уверења (потврде) о положеном стручном испиту
за доктора медицине, оверену фотокопију лиценце доктора медицине, доказ о радном искуству и
фотокопија личне карте, и доказ о завршеној специјализацији.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати писмену
пријаву, са траженим документима, достављају
лично на писарницу установе или поштом на
горе наведену адресу, у затвореном коверту са
назнаком „Пријава за конкурс за заснивање радног односа” (са навођењем „за радиолога”). Овај
оглас ће се објавити и на сајту Министарства
здравља Републике Србије и Дома здравља Бач.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу
је помоћник директора Драган Копања. Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве биће
одбачене решењем. Одлука о избору кандидата
биће објављена на огласној табли Дома здравља
Бач и биће достављена на адресу свих кандидата.
Достављена документација неће се враћати кандидатима.

АПОТЕКА СМЕДЕРЕВО

Куварица

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

11300 Смедерево
Носилаца Албанске споменице 5
тел. 026/641-070

Фармацеутски техничар

на одређено време по основу замене
запослене која се налази на боловању,
за рад у Огранку апотека „Свети Лука”
УСЛОВИ: завршена средња фармацеутска школа,
IV степен средње стручне спреме, положен стручни испит, радно искуство 1 година на пословима у
области конкурса, возачка дозвола Б категорије.
Документација коју кандидати треба да приложе
уз пријаву је: CV – биографију са адресом, контакт телефоном и имејл-адресом, изјава кандидата да је здравствено способан за тражене послове
и да се против њега не води кривични поступак, својеручно потписана, диплома о завршеној
средњој школи (оверена фотокопија), уверење
о положеном стручном испиту (оверена фотокопија), фотокопију личне карте, извод из матичне
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књиге рођених (не старије од 6 месеци од дана
објављивања огласа), уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци од дана објављивања
огласа), доказ о траженом радном искуству након
положеног стручног испита (потврда послодаваца или фотокопија радне књижице), фотокопија
возачке дозволе. Приликом заснивања радног
односа поред достављене документације из тачке
2 изабрани кандидати су дужни да доставе: лекарско уверење, као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос,
уверење да се против њих не води кривични
поступак (уверење издаје суд), фотокопију одјаве
са претходног осигурања (М образац). 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
Правна служба Апотекарске установе Смедерево. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати, Кандидати који испуњавају услове огласа могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних
информација. Одлука о избору ће бити објављена
на сајту Апотекарске установе Смедерево, www.
apotekasmederevo.co.rs, особа за контакт Којић
Јелена, тел. 026/641-070. Пријаву са потребном
документацијом доставити на адресу: Апотекарске
установе Смедерево, Носилаца Албанске споменице 5, 11300 Смедерево.

АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА
БУЈАНОВАЦ
17520 Бујановац
Карађорђа Петровића 246
тел. 017/651-058

Магистар фармације

на одређено време због повећаног
обима посла на период до 2 месеца,
за обављање послова у Апотекарској
установи Бујановац – Јединици за
издавање готових лекова „Дом здравља
Бујановац” у Бујановцу
Опис посла: обавља послове из области фармацеутске здравствене делатности о чему води прописану медицинску документацију; издаје лекове,
медицинска средства и предмете опште употребе
и даје савете за њихову примену; прати нежељене реакције на лекове и медицинска средства и
доприноси избегавању истих; доприноси избегавању интеракција и терапијског дуплирања
примене лекова; ради на промоцији здравља и
превенција болести у сарадњи са другим здравственим радницима; израђује магистралне лекове;
набавља и контролише правилно складиштење и
чување лекова, медицинских средстава и предмета опште употребе; управља фармацеутским
отпадом; учествује у континуираном стручном
усавршавању, обваља и друге послове из свог
делокруга по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом кандидат мора да испуњава и следеће услове:
високо образовање на: интегрисаним академским
студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године. стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног
искуства у звању магистра фармације; пожељно
познавање језика националних мањина на подручју општине Бујановац. Документација потребна за пријаву: 1) пријава на оглас, 2) CV (радна
биографија), 3) диплома о завршеном факултету
(оверена фотокопија), 4) уверење о положеном
стручном испиту (оверена фотокопија), 5) лиценца надлежне коморе (оверена фотокопија), 6)
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија), 7) извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
8) фотокопија личне карте или очитани подаци
са личне карте (уколико је чипована), 9) доказ
Бесплатна публикација о запошљавању

о досадашњем радном искуству, 10) лекарско
уверење о здравственој способности за послове
које ће обављати (не старије од 6 месеци). Рок
за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање. Конкурс се објављује и на огласној табли
Апотекарске установе Бујановац, и на интернет
страници Министарства здравља. Непотпуне и
неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Одлука о избору ће бити објављена на огласној
табли у управи „Апотекарске установе Бујановац”,
Карађорђа Петровића 246, Бујановац. Изабрани
кандидати ће бити лично обавештени телефонским путем. 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. Пријаве се предају лично или поштом на адресу: „Апотекарска установа
Бујановац”, Карађорђа Петровића 246, 17520 Бујановац, са назнаком „Пријава по огласу”.

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

- учествује у едукацијама, културним, спортским и
другим активностима Дечијег села.
Компетенције: комуникативна особа, са развијеним социјалним вештинама; педантна и одговорна у раду; флексибилна и спремна за тимски рад.
Квалификације: најмање основно образовање; да
испуњава услове у погледу здравственог стања
предвиђене за ове послове.
Заинтересовани могу своју пријаву послати на:
karijera@sos-decijasela.rs. Биће контактирани само
кандидати који уђу у ужи избор. Оглас је отворен
15 дана.

Ветерина
ВЕТЕРИНАРСКА СЛУЖБА
„1. ДЕЦЕМБАР”

18412 Житорађа, Топлички хероји 15
тел. 027/8362-933

Дипломирани ветеринар
за рад на фарми

УСЛОВИ: висока стручна спрема VII степен,
факултет ветеринарске медицине са радним искуством од 1 године и положеним стручним испитом
и лиценцом; познавање рада на рачунару и да
кандидат није осуђиван и под истрагом. Конкурс
је отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве
са документацијом слати на горе наведену адресу.

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЗОО
ЦЕНТАР
26000 Панчево, Светог Саве 34

Доктор ветеринарске медицине
УСЛОВИ: доктор ветеринарске медицине, струковни мастер ветеринар, ветеринар, возачка дозвола
Б категорије, лиценца за ветеринаре. Теренски
рад. Слање пријаве за посао мејлом: veterinar@
yahoo.com. Јављење кандидата на контакт телефон 060/606-1228.

У оквиру СОС Дечијег села Краљево тражимо
одговарајућег кандидата за позицију

Домаћица Села

пробни рад 3 месеца
локација: Дечије село Краљево
Кључне одговорности:
- одржава чистоћу и хигијену у свим објектима који
су намењени за обављање стручних, административних и других послова Дечијег села, а по потреби и стамбених објеката (пре и после закупа);
- одржава санитарне чворове, канцеларије, радне
собе, ходнике, кухиње, вишенаменску салу и друге
просторије;
- брине о чистоћи простора и зеленилу непосредно око административних зграда, куће за госте и
улазне капије;
- одговара за правилно руковање машунама из
свог делокруга рада, уз коришћење заштитиних
средстава;
- одговара за рационално трошење средстава за
чишћење;
- редовно спроводи мере превентивне заштите и
дезинфекције просторија за рад;
- одговара за правилну употребу и складиштење
дезинфекционих средстава, требује и преузима
материјал за одржавање;
- припрема оброке за госте и послужује госте;
- сачињава јеловник за госте, припрема листу за
куповину, води евиденцију о утрошеним средствима и количини намирница;
- одржава оставу, задужена је за требовање и
набавку намирница и средстава потребних за
спремање и чување хране, посуђа, столњака и
апарат за одржавање хигијене;
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Индустрија и грађевинарство

ГЕОДЕТСКИ БИРО
„ГЕОПЛАН”

Нови Бечеј

Бравар, варилац

Чачак
Краља Петра I 30
тел. 064/133-71-58
032/34-13-68

Контролор финалног квалитета

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основно образовање. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања огласа.

Геодета за одржавање катастра
непокретности

„ПОЛЕТ-КЕРАМИКА” ДОО

Опис послова: визуелно контролише квалитет
готове робе са платформи (непосредно након
изласка робе из пећи) и одмах обавештава руковаоце глазур-линије, руковаоце машинама за декорацију и руковаоце топлотних процеса о евентуалним недостацима и потребама за корекцијом;
контролише визуелно квалитет финалне робе
након класирања, на основу критеријума које прописују националне норме за керамичке плочице,
као и интерна документа која дефинишу поступак
завршне контроле и по потреби враћа неквалитетно искласирану робу на поновно класирање;
контролише квалитет паковања и обележавање
пакета и палета; налаз контроле се свакодневно,
у виду извештаја доставља функцијама које одреди вођа одељења контроле квалитета и развоја
производа.
УСЛОВИ: ССС/КВ стручна спрема – машински /технолошки смер; пожељно радно искуство на пословима у контроли; активно коришћење MS Office
пакета и интернета.
Шта нудимо: путни трошкови доласка на посао
и одласка с посла; регрес, новогодишњи поклон,
јубиларне награде; све остале бенефиције у складу са важећим општим актима; динамично окружење, континуирано стицање знања, напредовање у каријери.
Ако желите да се придружити нашем тиму да
заједнички изграђујемо бољу будућност, контактирајте нас: gordana.veselinovic@nexe.rs или поштом
на адресу: „ПОЛЕТ-КЕРАМИКА” ДОО (за конкурс),
Железничка 13, 23272 Нови Бечеј.

ГРП „ЦЕНТАР” ДОО
25000 Сомбор
Индустријска зона Југ 3
тел. 062/755-560

Помоћни радник

на Одељењу за производњу зидова и
пирамида из везаних плоча
4 извршиоца
Опис посла: помоћни пластичар.
УСЛОВИ: III степен стручне спреме. Рок за пријаву
је до попуне радног места.

„FLAMMAT” DOO
11050 Београд
Димитрија Туцовића 52
e-mail: ivona.ivanovic@flammat.rs

Помоћни административни радник
за рад у производном погону Белој
Цркви, пробни рад од 6 месеци

УСЛОВИ: VI или VII ниво квалификације, економске струке, познавање енглеског језика (средњи
и виши ниво), рад на рачунару (Excel, рачуноводствени програми), возачка дозвола Б категорије,
радно искуство је пожељно, али није неопходно.
Заинтересовани кандидати могу своје радне биографије послати на горе наведену мејл-адресу.
Оглас остаје отворен 30 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.
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BELTRADE DOO

пробни рад 1 месец

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

11090 Београд – Раковица
Сретена Младеновића Мике 30
тел. 011/232-20-53
e-mail: info@beltrade.rs

Радник на производној линији
пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца

„KAIZEN” DOO
Смедерево, Шалиначка бб
тел. 026/415-5619
е-mail: posao@kaizen.rs

„МИНЕЛ АУТОМАТИКА” ДОО
11070 Нови Београд
Милутина Миланковића 1ц
тел. 011/713-14-43, 062/882-14-42

Помоћни радник за физичке послове
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било којем
занимању, радно искуство 6 месеци, возачка дозвола Б категорије. Пријаве слати на e-mail: milana.
mladenovic@minelautomatika.rs.

ФАБРИКА КАРТОНА „УМКА”
11260 Умка, 13. октобра 1
e-mail: jobs@umak.rs
тел. 011/360-2776

Механичар погона

на одређено време на 6 месеци
Основне обавезе и одговорности: прати рад уређаја
и рад машина у фабрици, одржавање центрифугалних пумпи, монопумпи, вакум-пумпи, вентила,
одржавање резача за сечење картона, одржавање
преса и ваљака на линији производње картона,
познавање монтаже и демонтаже лежајева, предлаже превентивну замену уређаја пред отказом,
учествује у извођењу инвестиционих пројеката –
монтажа, повезивање и пуштање у рад опреме.
Потребне квалификације и способности: минимум
III степен образовања – машинска струка, пожељно 2 године радног искуства на истим или сличним
пословима, оспособљеност за аутогено сечење,
познавање заваривања и браварских послова,
пожељно познавање – читање техничких цртежа,
спремност на рад у отежаним условима рада, рад
на висини и у скученим просторима.
Нудимо вам: Рад у стабилној и перспективној
компанији; редовна примања са стимулативним
бонусима за остварене резултате; рад у динамичном окружењу; могућност дугорочног запослења.
Заинтересоване кандидате молимо да предају
биографију на портирници фабрике, на адреси:
13.октобра 1 или пошаљу na e-mail: jobs@umka.
rs. Контакт телефон за све информације у вези са
запослењем: 011/360-2776.

Консултант планирања
и производње
на одређено време
6 месеци

Опис посла: креира и води план производње;
контролише улазни и излазни магацин, као и рад
свих производних линија; доставља нопходне
податке и узорке производа; припрема дневне
извештаје за продуктивност производње; прати план производње и доставља одговарајуће
извештаје руководиоцима одељења; контролише
примену прописаних процедура рада; активно
ради на унапређивању процедура рада; шаље
информације о готовим РФ производима спремним за извоз, стању залиха готових производа и
репроматеријала; организује испоруку робе; припрема пратећу документацију за Одељење спољне трговине; убацивање и ажурирање података у
одговарајућим системима; додељује задатке сваком члану тима на основу њихових компетенција
и потреба производње; координира производним
процесима; координира радом свих производних
одељења предузећа; састаје се са менаџментом
по потреби ради давања извештаја о напретку
производње.
УСЛОВИ: VI/2 или VII/1 ниво образовања текстилне или било које друге струке; радно искуство:
небитно; основно знање рада на рачунару; турски језик – средњи ниво. Рад у једној смени – пре
подне. Пробни рад 3 месеца. Послодавац сноси
трошкове превоза до 40 км удаљености од места рада. Трајање конкурса: до 31.05.2021. године.
Лице за контакт: Емилија Ђурић.

ЖГП ГП „БЕОГРАД” ДОО
Београд
Водоводска 160
тел. 011/2510-961, 060/7600-191
e-mail: zgp@beotel.rs

Руководилац градилишта

место рада:
Умчари, Јагодина,
на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: грађевински техничар, IV ССС; возачка
дозвола Б категорије.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

ОСТАЛО: теренски рад, обезбеђен превоз,
смештај и исхрана. Пробни рад 3 месеца. Лице за
контакт: Александар Петковић. Рок трајања конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу
се јавити послодавцу путем назначених телефона
или да доставе радну биографију путем мејла или
поште.
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ЖГП ГП „БЕОГРАД” ДОО

Београд, Водоводска 160
тел. 011/2510-961, 060/7600-191
e-mail: zgp@beotel.rs

Место рада: Београд, Јагодина.

Бравар – заваривач

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца

Армирач

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца

Tесар

на одређено време, 3 месеца
2 извршиоца
ОСТАЛО: теренски рад, обезбеђен превоз, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана. Рок трајања
конкурса: до попуне радних места. Заинтересовани кандидати могу се јавити послодавцу путем
телефона, поштом или мејлом.

Саобраћај и везе
„КОМБИНОВАНИ ПРЕВОЗ” ДОО,
ПРОКУПЉЕ
Прокупље, Милена Јовановића 15
тел. 064/87-44-377
е-mail: seftkp@kprevoz.co.rs

Прегледач железничких кола

11 извршилаца, место рада: Београд (3),
Нови Сад (2), Рума (2), Шид (1), Панчево
(1), Вршац (1), Суботица (1)
11 извршилаца
Опис посла: технички преглед железничких кола
и возова, утврђивање неисправности и оштећења
на железничким колима и одређивање правилних
поступака са њима.
УСЛОВИ: IV ниво образовања, железничка школа –
прегледач железничких кола; радно искуство небитно; основно познавање рада на рачунару; возачка
дозвола Б категорије – услов. Обезбеђен смештај,
превоз и исхрана. Теренски рад, рад у сменама,
ноћни рад. Радно место са повећаним ризиком.
Дужина радног времена 12 сати дневно. Трајање
конкурса: до попуне. Кандидати своје пријаве могу
да доставе путем имејла или да се јаве на телефон:
064/87-44-377, лице за контакт: Дејан Перић.
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ЈАВНА УСТАНОВА
НАРОДНИ МУЗЕЈ
„ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ”

12220 Велико Градиште, Кнеза Лазара 40
тел. 012/663-202

36210 Врњачка Бања, Врњачка 20

УСЛОВИ: висока стручна спрема (одговарајуће
високо образовање на студијама другог степена,
дипломске академске студије – мастер; специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије или високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године); најмање 5 година радног искуства у култури; да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по
службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање
дужности директора; активно знање једног страног
језика; држављанство Републике Србије.

на период од 4 године

ОСТАЛО: Обавезна конкурсна документација:
1. предлог програма рада и развоја установе
за период од четири године; 2. оверена копија
дипломе или уверење о стеченој стручној спреми;
3. доказ о радном искуству у струци (радна књижица, уговор о раду или уверење); 4. биографија
која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима; 5. уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван за кривично дело
које га чини недостојним за обављање дужности директора установе; 6. уверење о држављанству Републике Србије; 7. извод из матичне књиге рођених; 8. копија личне карте. Директор се
именује на основу спроведеног јавног конкурса,
на период од 4 године и може бити поново именован. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Пријаве на конкурс, са доказима у испуњавању
услова подносе се Управном одбору Јавне установе Народни музеј „Велико Градиште” са назнаком
„За јавни конкурс за избор директора”, на адресу:
Кнеза Лазара 40, 12220 Велико Градиште. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази, Управни одбор одбацује закључком, против кога се може поднети жалба оснивачу
установе у року од три дана од дана достављања
закључка. Управни одбор установе обавља разговор са кандидатима који испуњавају услове конкурса и у року од 30 дана од завршетка конкурса
доставља оснивачу образложени предлог листе кандидата. Листа садржи мишљење управног
одбора о стручним и организационим способностима сваког кандидата и записник о обављеном
разговору. Скупштина општине Велико Градиште
именује директора установе са листе кандидата.

12240 Кучево
Трг Вељка Дугошевића 30

Директор

на мандатни период од 4 године

Бесплатна публикација о запошљавању

ЈУ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

Директор

на период од 4 године

БИБЛИОТЕКА
„НИКОЛА СИКИМИЋ МАКСИМ”

Посао се не чека,
посао се тражи

пиле правне последице осуде, док те последице
трају; предлаже програм рада и развоја установе за мандатни период од 4 године. Уз пријаву на
конкурс доставити доказе који потврђују испуњеност наведених услова. Пријаве доставити на
горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Неблаговремене и неуредне пријаве се
неће узимати у разматрање.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл.
24–29 Закона о раду, кандидат за радно место
директора установе мора испуњавати и следеће
услове: високо образовање на студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године, односно на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године;
радно искуство у култури од најмање три године;
да лице није осуђивано за кривична дела против
привреде и службене дужности, за која су насту-

Директор

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које испуњава опште услове прописане
законом и следеће посебне услове: високо образовање (на студијама другог степена, дипломске
академске студије – мастер или специјалистичке академске студије или високо образовање на
основним студијама у трајању од четири године
– минимум 240 бодова); најмање пет година радног искуства, у струци и да има организационе
способности, неопходне за обављање пословодне
функције. Уз пријаву кандидат треба да достави
и следеће доказе: уверење о држављанству РС
(оригинал или оверену фотокопију, не старије од
шест месеци), извод из матичне књиге рођених,
диплому о завршеном факултету (оверена фотокопија, не старија од шест месеци), потврду о
радном искуству у струци (оригинал или оверена
фотокопија, не старија од шест месеци), уверење
надлежне полицијске управе о некажњавању
(оригинал или оверену фотокопију, не старију од 6
месеци), уверење надлежног органа да се против
њега не води истрага и да није поднета оптужница (не старија од шест месеци) за кривична дела
која се гоне по службеној дужности. Кандидат за
директора је дужан да, уз пријаву, достави краћу
радну биографију и предлог програма рада и развоја ЈУ Културни центар Врњачке Бање, Врњачка Бања, за мандатни период од четири године,
као саставни део конкурсне документације. Рок за
пријављивање на јавни конкурс је 8 дана од дана
објављивања јавног конкурса. Комплетне пријаве слати на адресу: ЈУ Културни центар, Врњачка
20, 36210 Врњачка Бања. Непотпуне и неблаговремене пријаве се одбацују и исте се неће разматрати. Лекарско уверење се доставља након
спроведеног поступка избора. Управни одбор ЈУ
Културни центар Врњачке Бање, Врњачка Бања,
извршиће избор кандидата најкасније у року од 30
дана од дана завршетка јавног конкурса и предлог
доставити оснивачу, ради именовања. Све додатне информације се могу добити на телефон број:
036/611-153.

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА
„АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ”
22400 Рума, Главна 131
тел. 022/490-047

Дипломирани библиотекар
УСЛОВИ: високо образовање у складу са Правилником: 1. на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке студије или
специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање почевши од 10.
септембра 2005. године; 2. на основним студијама од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; положен стручни испит и стечено
звање у складу са Правилником; једна година
радног искуства; широк спектар знања из области
књижевности, друштвених наука, информисаност,
љубазност, елоквентност, приступачност и добра
комуникација са људима. Оспособљеност за укупан рад у програму COBISS.
Опис послова: прати издавачку делатност у земљи
и иностранству; пружа све врсте информационих
услуга; рад са корисницима (учлањење, задужи-
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вање, раздуживање, пружање информација, пружање препорука, помаже корисницима у електронској читаоници, води статистику, наплата
услуга); слаже и ажурира књиге и остали библиотечки материјал; селектује и издваја књиге
из фонда за допозит и расход; врши послове на
организацији и спровођењу редовних и ванредних ревизија књижног фонда; планирање библиотечког-информационог система; помаже идејама
планирање набавне политике у сарадњи са директором: пријем, инвентарисање и библиографско-каталошка обрада публикација; вођење свих
инвентара библиотечке грађе утврђених Законом;
израда библиографија, израда каталога и регистра збирке; структурирање фондова библиотеке;
уређивање и одржавање информационо-рефералних инструмената; истраживање и сакупљање
библиотечке грађе; организација, уређење,
попуњавање и вођење посебних збирки или библиотечких целина Библиотеке; активно учествује,
сарађује и предлаже идеје у реализацији културних програма, активностима Библиотеке и популаризацији књиге и читања, организовање изложби,
предавања, приредби и трибина; прати и спроводи стандардизацију и препоруке стручних органа; прати све и у току је са свим информацијама
везаним за рад библиотека, издаваштво, културна дешавања (путем различитих медија); врши
међубиблиотечку позајмицу и размену; предлагање мера за унапређење делатности; помаже у
писању пројеката из области библиотекарства,
културе, заштите културног наслеђа и управљање
њима, подизање капацитета и инфраструктуре и
радника у култури; обављање и других послова по
налогу директора.
ОСТАЛО: Докази које кандидати прилажу уз
пријаву на конкурс: пријава на конкурс уз назначење радног места на које се конкурише; биографија; попуњена изјава у којој се кандидат
опредељује да ли ће сам прибавити податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; уверење о држављанству Републике Србије, извод из
матичне књиге рођених; доказ о стручној спреми
(оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема); оверена фотокопија уверења
о положеном стручном испиту; уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у установи; потврда о радном
искуству у струци; потврда о испуњености понашајних и функционалних компетенција, уколико су
услов за радно место на које се конкурише.
Провера оспособљености, знања и вештина кандидата: Провера оспособљености, знања и вештина
кандидата у изборном поступку обавља се само са
оним кандидатима чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве и потпуне уз коју су проложени сви потребни докази за наведено радно
место. Провера стручних знања кандидата врши
се из области познавања послова везаних за радно место које се попуњава, оспособљености за рад
у програму COBISS, функционалних и понашајних
компетенција. Кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак доставља се обавештење
усменим или писменим путем на бројеве телефона
или електронске адресе које су навели у пријави.
Рок за подношење пријава на конкурс је 10 дана
од дана када је конкурс оглашен у периодичном
издању огласа организације надлежне за послове
запошљавања.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:
Николина Марковић, телефон: 022/490-047.
Адреса на коју се подносе пријаве (у затвореној
коверти): Установа Градска библиотека „Атанасије Стојковић” Рума, 22400 Рума, Главна 131, са
назнаком „За конкурс”. Конкурс се објављује и на
интернет презентацији установе и огласној табли
установе. Напомена: Конкурс ће спроводити Конкурсна комисија коју је, за попуњавање радних
места предметне организационе јединице, име-
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новао директор установе. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве
конкурсна комисија ће одбацити закључком. Кандидати који буду изабрани дужни су да, по ступању на рад, доставе лекарско уверење о општој
здравственој способности за рад.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
„ХАЏИ РУВИМ”

14224 Лајковац, Војводе Мишића 2
тел. 014/3431-176

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: 1) стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука и
уметности на студијама другог степена (дипломатске академске студије – мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године; 2) да има најмање пет
година радног искуства у култури, од чега најмање једна година радног стажа на пословима
руковођења; 3) да се против кандидата не води
истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној
дужности, као и да није осуђиван за кривична
дела која га чине недостојним обављања дужности директора; 4) држављанство Републике
Србије; 5) општа здравствена способност. Конкурсна пријава за избор кандидата за директора треба да садржи: 1) предлог програма рада и
развоја Установе за период од четири године; 2)
оверену копију дипломе или уверење о стеченој
стручној спреми; 3) потврду послодавца о радном стажу или оверена копија радне књижице; 4)
биографија кандидата која мора да садржи елементе који доказују стручност, допунска знања и
способности; 5) уверење да кандидат није правоснажно осуђиван; 6) уверење, не старије од
шест месеци, да се против кандидата не води
истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гони по службеној
дужности; 7) уверење о држављанству Републике Србије; 8) извод из матичне књиге рођених; 9)
доказ о општој здравственој способности (оригинал лекарског уверења). Фотокопије докумената
морају бити оверене, а документација не старија
од шест месеци. Рок за подношење пријава кандидата је 15 (петнаест) дана од дана објављивања
огласа. Пријаве слати на горе наведену адресу, у
затвореној коверти са назнаком „За јавни конкурс
за избор директора”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране. Лице задужено за
давање информација о конкурсу је Зорица Гавриловић. Телефон за информације: 014/3431-176.

НАРОДНИ МУЗЕЈ КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац
Трг деспота Стефана 15

Директор

на мандатни период од четири године
Опис послова: организује и руководи процесом
рада и пословања установе; доноси акт о организацији и систематизацији послова и друга општа
акта у складу са законом и статутом установе;
извршава одлуке управног одбора установе; заступа установу; стара се о законитости рада установе; одговоран је за спровођење програма рада
установе; одговоран је за материјално-финансијско пословање установе; врши друге послове
утврђене законом и статутом установе.
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне сту-

дије), односно на основним студијама у трајању
од најмање 4 године; најмање 5 година радног
искуства у култури, пожељно у музејској делатности; да није покренута истрага, односно да није
покренут кривични поступак за кривична дела која
се гоне по службеној дужности, као и да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине
недостојним за обављање дужности директора; знање једног светског језика; држављанство
Републике Србије; општа здравствена способност; познавање рада на рачунару. Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају
у изборном поступку и начин њихове провере:
стручна оспособљеност кандидата за рад на месту
директора – увидом у податке из пријаве и разговором. Приликом избора кандидата за директора, Управни одбор ће ценити и следећа допунска
знања и способности: познавање пословања установа културе; искуство у управљању средствима,
људским и осталим ресурсима; искуство у иницирању, организацији и реализацији пројеката који
су везани за изложбене, едукативне и друштвено
ангажоване пројекте, као и искуство у обезбеђивању средстава за реализацију пројеката; резултате у раду на анимацији и едукацији публике, раду
са младима (публиком и ауторима) и проширењу
туристичке понуде културним и уметничким програмима и производима; познавање нових технологија и њихове примене у редовним и пројектним
активностима институција културе; способност
комуникације са јавношћу; квалитет предложеног програма рада и развоја Музеја, из поднете
конкурсне документације. Поред допунских знања
и способности, Управни одбор ће ценити и да ли
је образовно-научно поље, у оквиру кога је стечено високо образовање кандидата, примерено
делатности Музеја за коју кандидат конкурише за
директора, пословима у оквиру утврђене делатности и др. Рок за подношење пријава на јавни
конкурс је 15 дана од дана објављивања. Рок
почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса. Пријава на конкурс садржи:
име и презиме кандидата, датум и место рођења,
адресу становања, потребне податке за контакт
(телефон, e-mail), податке о образовању, податке
о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорностима на
тим пословима, податке о стручном усавршавању
и податке о посебним областима знања. Докази
који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: 1)
предлог Програма рада и развоја Музеја за период
од четири године; 2) оверена копија дипломе или
уверења о стеченом високом образовању; 3) документа из којих се може утврдити на којим пословима и с којом стручном спремом је стечено радно
искуство и искуство на руководећим пословима; 4)
биографија кандидата која треба да садржи елементе који доказују стручност, допунска знања и
способности које цени Управни одбор, а који су
наведени у тексту овог конкурса (биографија која
садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима укључујући и списак објављених
радова) 5) уверење да кандидат није правоноснажно осуђиван; 6) уверење, не старије од шест
месеци, да се против кандидата не води истрага
и да против њега није покренут кривични поступак за кривична дела која се гоне по службеној
дужности; 7) уверење, не старије од шест месеци, о држављанству Републике Србије; 8) извод
из матичне књиге рођених; 9) копија или очитана лична карта; 10) доказ о знању светског језика
(диплома факултета, потврда о положеном испиту
на студијама или уверење – потврда акредитоване установе); 11) доказ о општој здравственој
способности (оригинал лекарског уверења) издат
од стране здравствене установе регистроване за
издавање уверења. Адреса на коју се подносе
пријаве на јавни конкурс путем поште: Народни
музеј Крушевац, Трг деспота Стефана 15, 37000
Крушевац, са назнаком „За јавни конкурс – за именовање директора Народног музеја Крушевац”.
Пријаве се могу поднети и директно у Народном
музеју Крушевац, Трг деспота Стефана 15, канцеларија рачуноводства, сваког радног дана од 08
до 15 часова. Пријаве се подносе у запечаћеној
коверти. Сви докази се подносе у оригиналу или
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овереној фотокопији од стране надлежног органа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Управни одбор неће
разматрати, већ ће их одбацити закључком. Сваки
кандидат који је заинтересован за учешће на конкурсу може писаним путем да затражи од Народног музеја Крушевац, за чијег се директора номинује, увид у општу документацију ради учешћа на
конкурсу. Општа документација обухвата финансијски и програмски план за текућу годину, приоритете оснивача везане за рад Народног музеја
Крушевац у периоду за који се кандидат номинује
да Народним музејем Крушевац руководи. Овај
оглас објављује се у листу који се дистрибуира
на целој територији Републике Србије. Управни
одбор установе обавља разговор са кандидатима
који испуњавају услове из конкурса и у року од 15
дана од дана завршетка јавног конкурса доставља
Оснивачу образложени предлог листе кандидата,
са које Оснивач именује директора.

БИБЛИОТЕКА „ВУК КАРАЏИЋ”
18220 Алексинац
Књаза Милоша 161

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове утврђене Статутом Библиотеке „Вук
Караџић”, и то: да има високу стручну спрему;
положен стручни испит у складу са Законом о библиотечко-информационој делатности; три године
радног искуства у културној делатности; да се против кандидата не води истрага и да није осуђиван
за кривична дела која се гоне по службеној дужности; да има држављанство Републике Србије;
да поседује општу здравствену способност; кандидат треба да достави предлог Програма рада и
развоја установе за период од четири године. Као
доказе о испуњавању услова конкурса кандидати уз пријаву на конкурс и биографију дужни су
у оригиналу или овереној фотокопији приложити
следећу документацију: диплому високе школске
спреме; уверење о положеном стручном испиту;
исправе којима се доказује радно искуство у струци (радна књижица, потврде или други акти на
основу којих се доказује да има три године радног
искуства са високим образовањем); уверење да се
против кандидата не води истрага (не старије од
3 месеца); уверење да кандидат није осућиван за
кривична дела и привредне преступе (не старије
од 3 месеца); уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); уверење о
општој здравственој способности издато од стране надлежне здравствене установе (не старије од
6 месеци); предлог Програма рада и развоја Установе за период од четири године; биографију која
мора да садржи елементе који доказују стручност
из делокруга рада у култури са кратким прегледом остварених резултата у раду; фотокопију личне карте. Именовање директора Библиотеке „Вук
Караџић” на мандатни период од 4 године. Конкурс ће бити отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” Националне службе
за запошљавање. Адреса на коју се подноси пријава за конкурс (са назнаком „За конкурс – не отварај”): Библиотека „Вук Караџић”, Књаза Милоша
161, 18220 Алексинац. Управни одбор размотриће
све пристигле пријаве, а код утврђивања предлога кадидата узеће у обзир и: радно искуство
на пословима руковођења правним субјектима у
области културе; познавање пословања правних
субјеката из делатности којом се Установа бави и
руковођења њиховим ресурсима; способност кандидата за савесно и одговорно обављање тражене функције; способност непристрасног доношења
одлука кандидата; комуникацијске и организацијске способности кандидата; резултате кандидата остварене током професионалне каријере.
Коначну оцену о именовању кандидата доноси
Скупштина општине Алексинац. Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази биће одбачене.
Бесплатна публикација о запошљавању

БИБЛИОТЕКА „ЕРЖЕБЕТ ЈУХАС”
24300 Бачка Топола, Главна 16

Наука и образовање

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: најмање високо образовање друштвеног смера; најмање пет година радног искуства у
области културе и уметности; држављанство Републике Србије; знање српског језика и једног језика
средине. Кандидат за директора је дужан да предложи програм рада и развоја библиотеке за мандатни период од четири године, као саставни део
конкурсне документације. Уз пријаву са кратком
биографијом, кандидати достављају и: предлог
програма рада и развоја библиотеке за период од
четири године; оверену копију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми; потврду, решење,
уговор или неки други акт којим се потврђује рад
на пословима у области културе у области претежне делатности установе; уверење надлежног
органа да кандидат није правоснажно осуђиван
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци; уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од шест месеци) у оригиналу или овереној копији; извод из матичне књиге рођених, у
оригиналу или овереној копији; копију личне карте или ишчитану личну карту. Рок за подношење
пријаве је 12 дана почев од наредног дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговреме, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази,
Управни одбор одбацује закључком. Пријава на
конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и
место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства
са кратким описом послова на којима је канидат
радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном
усавршавању и податке о посебним областима
знања. Управни одбор библиотеке обавља разговор са кандидатима који испуњавају услове конкурса у року од 30 дана од дана завршетка конкурса и
доставља оснивачима, Скупштини општине Бачка
Топола и Националном савету мађарске националне мањине образложени предлог листе кандидата,
који садржи мишљење Управног одбора о стручним
и организационим способностима сваког кандидата
и записник о обављеном разговору. Пријава на конкурс, са доказима, подноси се у затвореној коверти, препорученом пошиљком или лично, на адресу:
Библиотека „Ержебет Јухас” Бачка Топола – Управни одбор, 24300 Бачка Топола, Главна 16, са назнаком „За јавни конкурс за именовање директора”.
Информације на телефон 024/711-725.

НАРОДНИ МУЗЕЈ ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Др Воје Дулића 10
тел. 012/220-794

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: на конкурс за избор директора може се
јавити лице која испуњава следеће услове: 1) да је
држављанин Републике Србије; 2) да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за
обављање дужности директора установе, да се
против кандидата не води кривични поступак за
дело које га чини недостојним за обављање дужности директора установе; 3) висока стручна спрема, филозофски факултет, предност имају групе:
археологија, историја, историја уметности, етнологија; 4) најмање 5 година у оквиру степена и
смера стручности; 5) у писаном облику приложити
предлог Програма рада и развоја Народног музеја
за мандатни период од 4 године.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на Јавни конкурс је
15 дана од дана објављивања у огласнику послова Националне службе за запошљавање. Пријаве
на конкурс са потребном документацијом доставити на адресу: Народни музеј Пожаревац, 12000
Пожаревац, Др Воје Дулића 10, са назнаком „За
конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
Управни одбор неће разматрати.

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

Б Е О Г РА Д
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
Ванредни професор за ужу
научну област Физиологија
животиња и човека

на Катедри за општу физиологију и
биофизику у Институту за физиологију
и биохемију „Иван Ђаја”, на одређено
време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну
област Морфологија, фитохемија
и систематика биљака
на Катедри за морфологију и
систематику биљака у Институту
за ботанику и Ботаничкој башти
„Јевремовац”, на одређено време
од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне
области за коју се бира, смисао за наставни рад,
непостојање сметње из члана 72 став 4 Закона о
високом образовању и остали услови утврђени
чланом 85 Закона о високом образовању. Пријаву
са биографијом, овереним преписом дипломе и
списком и сепаратима научних и стручних радова
доставити Архиви Факултета, Београд, Студентски
трг 16, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса.

Национална служба
за запошљавање
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11070 Нови Београд
Народних хероја 12а
тел. 011/2603-042

Кувар – посластичар
УСЛОВИ: V, IV или III степен стручне спреме,
средње образовање.

Сервирка

2 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основно образовање.

Домар – мајстор одржавања,
електричар
УСЛОВИ: V, IV или III степен стручне спреме,
средње образовање.

Домар – мајстор одржавања, столар
2 извршиоца

УСЛОВИ: V, IV или III степен стручне спреме,
средње образовање.

Помоћни радник – радник на
одржавању дворишта и објеката
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основно образовање.

Возач
УСЛОВИ: средње образовање.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи искључиво
путем поште на наведену адресу, са назнаком радног места за које се кандидат пријављује. Језик
на којем се остварује васпитно-образовни рад:
српски. Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених чл. 24 Закона о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане
чл. 139 ст. 1 т. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама
система образовања и васпитања, као и посебне
услове прописане Правилником о организацији и
систематизацији радних места. Уз пријавни формулар кандидати достављају: доказ о стручној
спреми, уверење о држављанству, 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 насиља у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (податке из казнене евиденције издаје
МУП), оверене фотокопије возачке дозволе Б
категорије за радна места: возач, домар – мајстор
одржавања – електричар, домар – мајстор одржавања – столар и помоћни радник – радник на
одржавању дворишта и објеката. Доказ да лице
није осуђивано не може бити старији од 6 месеци.
Фотокопије морају бити оверене. Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да
достави лекарско уверење и санитарну књижицу.
Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују се
на психолошку процену способности за рад, коју
врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака.
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УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН”
БЕОГРАДСКА БАНКАРСКА
АКАДЕМИЈА
ФАКУЛТЕТ ЗА БАНКАРСТВО,
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈЕ

11070 Нови Београд
Народних хероја 12а
тел. 011/2603-042

Васпитач

11000 Београд, Змај Јовина 12
e-mail: office@bba.edu.rs

на одређено време ради замене
одсутног радника преко 60 дана
3 извршиоца
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне
студије), на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10.09.2005. године, на студијама првог степена (основне струковне студије,
основне академске студије или специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од 3 године или више образовање.

Медицинска сестра – васпитач
на одређено време ради замене
одсутног радника преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће
високо образовање на студијама првог степена
(основне струковне студије или специјалистичке
струковне студије) на којима је лице оспособљено
за рад са децом јасленог узраста или средње образовање – медицинска сестра васпитач.

Спремачица

на одређено време ради замене
одсутног радника преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основно образовање.

Сарадник у звању асистента
из уже научне области
Економија и финансије
на одређено време
од 3 године

Сарадник у звању асистента
из уже научне области
Пословна економија и менаџмент
на одређено време
од 3 године

УСЛОВИ: за избор сарадника утврђени су Законом
о високом образовању и Статутом Београдске банкарске академије. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, оверене копије диплома
о претходно стеченим звањима, уверење о неосуђиваности и списак објављених радова. Пријаву
и тражену документацију доставити у физичком и
електронском облику на адресу: Београдска банкарска академија – Факултет за банкарство, осигурање и финансије, 11000 Београд, Змај Јовина 12,
кабинет 209/II и на e-mail: office@bba.edu.rs. Конкурс је отворен до попуне радних места. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”
Београд, Војводе Бране 18а

Пекар

на одређено време ради замене
одсутног радника преко 60 дана

Оглас објављен у публикацији „Послови” број 928
од 07.04.2021, поништава се у целости.

УСЛОВИ: V, IV или III степен стручне спреме,
средње образовање.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи искључиво
путем поште на наведену адресу, са назнаком радног места за које се кандидат пријављује. Језик
на којем се остварује васпитно-образовни рад:
српски. Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених чл. 24 Закона о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане
чл. 139 ст. 1. т. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама
система образовања и васпитања, као и посебне
услове прописане Правилником о организацији и
систематизацији радних места. Уз пријавни формулар кандидати достављају: доказ о стручној
спреми, уверење о држављанству, 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 насиља у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (податке из казнене евиденције издаје
МУП). Доказ да лице није осуђивано не може бити
старији од 6 месеци. Фотокопије морају бити оверене. Изабрани кандидат пре заснивања радног
односа дужан је да достави лекарско уверење и
санитарну књижицу.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/3336-601

Наставник страног (енглеског)
језика, за предмет Енглески језик,
ужа научна област којој предмет
припада – Англистика
на одређено време
од четири године

УСЛОВИ: стечено високо образовање, филолошки факултет, први степен основних академских
студија, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или
први степен високог образовања по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; стручни радови из области за коју
се кандидат бира; способност за наставни рад;
неосуђиваност за кривична дела из члана 72 став
4 Закона о високом образовању. Остали услови
избора, као и начин и поступак избора, утврђени
су одредбама Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 73/18 и 67/19), Правилником о начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
бр. 200/17 и 210/19), Статута Универзитета у Београду и Статута Факултета, у складу са којима ће
бити извршен избор.
ОСТАЛО: Пријаве са биографијом и доказима о
испуњености услова конкурса доставити на адресу Факултета, Служби за правно-административне
послове, Студентски трг 12-16, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИСЛАВ ГОЛУБОВИЋ
МИТРАЉЕТА”
11273 Батајница
Далматинске загоре 94
тел./факс: 011/7870-080
e-mail: mitraljeta@open.telekom.rs

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање
прописано чл. 140, 142 и 143 Закона о основама
система образовања и васпитања и Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020,
8/2020, 16/2020 и 19/2020); 2. психичка, физичка
и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 3. да лице није правноснажном судском
пресудом осуђивано за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање мита
или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Кандидат је дужан да попуни
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, који у штампаној форми доставља школи. Уз попуњен пријавни формулар доставити:
1. оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 2. уверење о држављанству, оригинал или оверена фотокопија, 3. извод
из матичне књиге рођених, оригинал или оверена
фотокопија, 4. уверење да кандидат није осуђиван правоснажном судском пресудом за кривична дела из тачке 3 услова конкурса (оригинал, не
старије од 6 месеци), 5. радну биографију. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
подноси само изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду. Доказ о знању српског језика достављају само кандидати који одговарајуће
образовање нису стекли на српском језику. Пријава на конкурс мора садржати актуелни број фиксног или мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта. Непотпуне или неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Рок за подношење пријава
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са документима којима се доказује
испуњеност услова конкурса доставити на адресу:
Основна школа „Светислав Голубовић Митраљета”,
11273 Батајница, Далматинске загоре 94, са назнаком „За конкурс”. Кандидати који не буду изабрани, документацију могу преузети сваког радног
дана од 8.00 до 14.00 часова у Секретаријату школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе на телефон: 011/7870-080.

ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
У БЕОГРАДУ
11070 Нови Београд
Булевар уметности 20
тел. 011/2140-419

Редовни или ванредни професор
за уметничку област Филмска и
телевизијска монтажа, наставни
предмети Филмска монтажа II
(2. година ОАС), Основе филмске
монтаже II (ОАС), Монтажа рекламе
(МАС), Филмска и телевизијска
монтажа 3 (ДУС)

области Филмске и телевизијске монтаже ФДУ
или дипломирани филмски и телевизијски монтажер ФДУ, знање и искуство из области монтаже
звука (структурална монтажна организација звучних елемената), као и монтаже ЕП наменских и
рекламних форми.

Редовни или ванредни професор
за научну област Психологија и
психологија уметности
УСЛОВИ: доктор наука о уметности из области
Психологије уметности.

Ванредни професор или доцент
за уметничку област Позоришна и
радио режија – наставни предмети
на основним академским студијама
Сценографија и Костимографија
1-4 и наставни предмети на мастер
академским студијама Сценографија
и Костимографија
УСЛОВИ: доктор уметности, магистар уметности, високо образовање стечено на факултету примењених уметности, факултету ликовних уметности, факултету драмских уметности,
архитектонском факултету на студијама другог степена (мастер академске студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10.09.2005.
године или на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године на
наведеним факултетима, значајно вишегодишње
стваралачко искуство из области сценографије и/
или костимографије, најмање 20 самосталних остварења у професионалним условима из области
позоришне сценографије и/или позоришне костимографије (пожељно из обе области).

Доцент за уметничку област
Филмска и телевизијска режија
УСЛОВИ: доктор уметности, магистар уметности,
мастер драмски и аудио-визуелни уметник из
области Филмске и телевизијске режије ФДУ или
дипломирани филмски и телевизијски редитељ
ФДУ.

Доцент за уметничку област
Филмска и телевизијска продукција
– наставни предмет Филмска
продукција
УСЛОВИ: доктор уметности, магистар уметности,
мастер драмски и аудио-визуелни уметник из
области Филмске и телевизијске продукције ФДУ
или дипломирани филмски и телевизијски продуцент ФДУ.

Доцент за уметничку област
Филмска и телевизијска монтажа
– наставни предмети Монтажа ТВ
форми (2. година ОАС) и Монтажа
документарних филмских форми
(МАС)
УСЛОВИ: доктор уметности, магистар уметности,
мастер драмски и ауди-овизуелни уметник из
области Филмске и телевизијске режије ФДУ или
дипломирани филмски и телевизијски монтажер
ФДУ, знање и искуство из области монтаже различитих телевизијских и документарних форми.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

Асистент за уметничку област
Снимање и дизајн звука – наставни
предмети Снимање музике, Музичка
продукција, Креативна музичка
продукција, Снимање и дизајн звука
за радио и Снимање и дизајн звука
за филм и телевизију
УСЛОВИ: мастер драмски и аудио-визуелни уметник из области Снимања и дизајна звука ФДУ или
дипломирани сниматељ и дизајнер звука ФДУ,
уписане докторске академске студије ФДУ.

Асистент за научну област Историја и
теорија драмских уметности, медија
и културе – наставни предмети
Историја светског позоришта и
драме и Историја јужнословенског
позоришта и драме
УСЛОВИ: мастер драмски и аудио-визуелни уметник из области Драматургије ФДУ или дипломирани драматург ФДУ, уписане докторске научне
студије ФДУ.
ОСТАЛО: Учесници конкурса приликом пријављивања подносе пријаву на конкурс, диплому о завршеним студијама и радну биографију на прописаном Обрасцу 2. Избор се врши према Закону о
високом образовању, Статуту ФДУ, Минималним
условима за избор наставника на Универзитету и
Минималним условима за избор наставника ФДУ
у Београду и према условима за избор сарадника предвиђених Законом о високом образовању и
Статутом ФДУ. Рад се заснива на одређено време.

ОШ „БАНОВИЋ СТРАХИЊА”
11030 Београда, Кнеза Вишеслава 15

Наставник разредне наставе
у продуженом боравку

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
Опис послова: Остварује садржаје образовно-васпитног рада у продуженом боравку; води рачуна о исхрани ученика, стицању радних, хигијенских, културних навика и подстиче ученике на
самосталан рад; спроводи индивидуализацију и
прилагођавање у складу са образовно-васпитним
потребама ученика; планира, припрема и остварује образовно-васпитни рад и активира ученике
у слободном времену радно-техничким, производним, хуманитарним, спортским, културно-уметничким, забавним и другим активностима; брине о здрављу ученика и предузима превентивне
мере ради очувања здравља ученика, васпитава их и чува; прати развој ученика и резултате
у учењу; подстиче ученике на постизање бољих
резултата; ради унапређивања образовно-васпитне праксе сарађује са породицама ученика;
води одговарајућу евиденцију и педагошку документацију; учествује у раду тимова и органа установе, члан је тима за пружање додатне подршке детету и ученику; организује самосталан рад
ученика на изради домаћих задатака; сарађује са
родитељима ученика; обавља дежурство у школи
и ван ње; стално ради на свом стручном, педагошко-методском усавршавању; учествује у планирању и реализацији набавки добара, радова и
услуга за школу; обавља и друге послове утврђене законом, Статутом школе, Годишњим планом
рада школе, а који проистичу из живота и рада
школе као образовно-васпитне установе од посебног друштвеног значаја; друге послове по налогу
директора школе.

УСЛОВИ: доктор уметности, магистар уметности,
мастер драмски и аудио-визуелни уметник из

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање сходно важећем Правилнику о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; да испуњава услове прописане одредбама члана 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закони, 10/2019 и
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6/20) и знање рада на рачунару. Уз пријаву доставити: попуњен пријавни формулар са званичне
интернет странице Министарства просвете, краћу
биографију, доказ о стручној спреми – оверену
фотокопију дипломе, држављанство РС (оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), потврду-уверење о знању српског језика
(уколико одговарајуће образовање није стечено
на том језику) и уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена у чл. 139 ст. 1 тач.
3 Закона о основама система образовања. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА
И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

11030 Београд, Благоја Паровића 156

Наставник у звању редовног
професора за ужу научну област
Науке физичког васпитања, спорта
и рекреације, предмет Теорија и
методика физичког васпитања
УСЛОВИ: кандидати треба да имају завршено
високо образовање на студијама трећег степена
(докторске академске студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10.09.2005.
године, односно стечени научни назив доктора
наука по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године. Кандидати треба
да имају способност за наставни рад, да имају
објављен већи број научних радова, објављен
уџбеник или монографију или оригинално стручно остварење, остварене резултате у развоју
научно-наставног подмлатка, учешће у завршним
радовима на специјалистичким и мастер академским студијама, у складу са прописима којима је
уређена област високог образовања. Кандидати
треба да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању, Правилника о
минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Критеријума
за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду, Статута Факултета, Правилника о организацији и систематизацији послова на Факултету
и Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника факултета.

Наставник у звање ванредног
професора за ужу научну област
Науке физичког васпитања, спорта
и рекреације, предмет Теорија и
методика рекреације
УСЛОВИ: кандидати треба да имају завршено
високо образовање на студијама трећег степена
(докторске академске студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10.09.2005.
године, односно стечени научни назив доктора
наука по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године. Кандидати треба
да имају способност за наставни рад, да имају
објављене научне радове од значаја за развој науке, у ужој научној области у међународним или
водећим часописима са рецензијама, да имају оригинално стручно остварење, руковођење, односно
учешће у научним пројектима, објављен уџбеник
или монографију, практикум или више радова
саопштених на међународним или домаћим научним скуповима, у складу са прописима којима је
уређена област високог образовања. Кандидати
треба да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању, Правилника о
минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Критеријума
за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду, Статута Факултета, Правилника о организацији и систематизацији послова на Факултету
и Правилника о начину, поступку и ближим усло-
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вима стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника факултета.
ОСТАЛО: Потребна документација: пријава на
конкурс, биографија, списак објављених научних
радова, оригинал радови, фотокопије диплома
о завршеним претходним степенима студија са
просечном оценом и стеченом научном називу
доктора наука из одговарајуће научне области,
потписана изјава о изворности (преузети са сајта
Универзитета у Београду http: //www.bg.ac.rs/sr/
univerzitet/univ-propisi.php правилници – наставници – образац 5). Рок за пријаву је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве се достављају на
адресу: Београд, Благоја Паровића 156. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ЗЕМУН”
11080 Земун, Наде Димић 4
011/2618-155, 011/307-74491

1) Наставник предметне наставе
– филозофија, етика и грађанско
васпитање

или извод из држављанства), 2) извод из матичне
књиге рођених, 3) доказ о стеченом образовању,
4) уверење надлежног суда да против кандидата није покренута истрага, 5) доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања, не старије од 6 месеци; 6) доказ о знању
језика на којем се остварује образовно-васпитни
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику, пошто се сматра да они
познају језик на којем се изводи образовно-васпитни рад). Све фотокопије докумената морају
бити оверене од стране нотара – јавног бележника. Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од
дана бјављивања. Неблаговремене пријаве, као и
пријаве са непотпуном и од стране јавног бележника неоверном документацијом неће бити узете у
разматрање. Конкурсна комисија врши ужи избор
кандидата које упућује на претходну проверу психофизичких способности. Проверу психофизичких способности врши надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака.
Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу
се добити од секретара школе, телефон: 2618-155.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА БЕОГРАД

на одређено време, замена одсутног
запосленог преко 60 дана, са 45%
радног времена

2) Наставник предметне наставе –
српски језик и књижевност
на одређено време, замена одсутног
запосленог преко 60 дана

3) Наставник предметне наставе
– математика, рачунарство и
информатика

на одређено време, замена одсутног
запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

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

Оглас објављен 18.11.2020. године у публикацији
„Послови” поништава се за радно место: професор струковних студија из области друштвено-хуманистичке науке, ужа научна област Дидактичко-методичке науке у Одсеку Висока здравствена
школа.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ”

УСЛОВИ: Кандидати за пријем у радни однос
морају испуњавати услове прописне чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017,
27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020) и услове
прописане Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета,
стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник РС – Просветни гласник”,
број 8/2015, 11/2016, 13/2016 – исп,, 13/2016,
2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020.и 14/2020.): 1)
да имају одговарајуће образовање за наставника
предметне наставе, прописано чланом 140 став 1
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања; 2) да имају психичку, физичку и здравствену способноист за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примања мита или давања мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4)
да имају држављанство Републике Србије; 5) да
знају српски језик. Доказ о испуњености услова из
става 2 тачке 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ из става 2 тачка 2) подноси
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, а
потребну докумантацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају школи. Потпуном пријавом сматра се пријава са кратком биографијом уз коју се прилаже: 1) доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству

11000 Београд, Мештровићева 19
тел. 011/2463-227

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане члановима 122, 139 и чланом 140 ст. 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18
– др. закони и 10/19, 6/20): 1) да има одговарајуће високо образовање за наставника основне
школе, педагога или психолога школе стечено: на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука (лице мора
да има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство
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Наука и образовање
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад; 6)
да има дозволу за рад (лиценцу) за наставника,
педагога или психолога; 7) да има најмање осам
година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 8) да има положен испит за директора
установе, 9) да има одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, педагога или
психолога школе.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати обавезно прилажу:
1. оверен препис/оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем високом образовању (не
старије од 6 месеци); 2. оверен препис/оверену
фотокопију документа о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту (не старије од
6 месеци); 3. потврду да имају најмање 8 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања
(оригинал или оверена фотокопија не старији од
6 месеци); 4. уверење надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак,
донета наредба о спровођењу истраге, подигнута оптужница или донето решење о одређивању
притвора (оригинал или оверена фотокопија не
старији од 6 месеци); 5. уверење да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал
или оверена фотокопија не старији од 6 месеци);
6. уверење привредног суда да кандидат није
осуђиван за привредни преступ у вршењу раније
дужности (оригинал или оверена фотокопија не
старије од 6 месеци); 7. лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима (оригинал, не старији од 6 месеци), 8. уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверена фотокопија не старије од
6 месеци); 9. извод из матичне књиге рођених са
холограмом, 10. доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника), ако га поседује; 11. доказ о
резултату стручно-педагошког надзора школе и
оцену спољашњег вредновања (само кандидати
који су претходно обављали дужност директора
школе); 12. оверен препис или оверену фотокопију лиценце за директора школе (ако је кандидат
поседује); 13. радну биографију и преглед кретања у служби; 14. план и програм рада директора
школе. Кандидат попуњава пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и одштампани
формулар заједно са пријавом на конкурс за избор
директора и комплетном документацијом доставља лично или поштом на адресу: ОШ „Змај Јова
Јовановић”, Мештровићева 19, 11010 Београд, са
назнаком „Конкурс за избор директора школе”. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Ближе информације
могу се добити у секретаријату школе лично или
позивом на телефон: 011/724-632.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 165

Асистент за ужу научну
Међународно-правну област

на одређено време од 3 године,
са 70% радног времена
УСЛОВИ: Kандидати треба да су студенти докторских студија или да су магистри наука са прихваћеном темом докторске дисертације, који су
сваки од претходних степена студија завршили
са просечном оценом најмање осам (8), да имају
смисао за наставни рад као и да испуњавају услове предвиђене Законом о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 88/17....11/21 –
аутентично тумачење), Статутом и Правилником
о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа сарадника Универзитета у Београду
– Факултета политичких наука. Приликом избора
узима се у обзир већа просечна оцена у току стуБесплатна публикација о запошљавању

дирања, а посебно из уже научне области за коју
се кандидат бира, време трајања студија, мотивисаност за рад у настави, познавање светских
језика и објављени радови. Пријаве са доказима о
испуњености услова конкурса (биографија, оверен
препис диплома са претходних нивоа студија стечених у земљи или решења о признавању стране
високошколске исправе о одговарајућој стручној
спреми, потврда о уписаним докторским студијама
или одлука универзитета о прихваћеној теми докторске дисертације, уверење о положеним испитима са претходних нивоа студија, доказ о познавању светских језика, списак објављених радова
и радове, очитана/копија личне карте кандидата)
доставити на адресу Факултета политичких наука, Београд, Јове Илића 165, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса. Уз пријаву кандидати
су дужни да доставе и својеручно потписану изјаву
о изворности која је доступна на линку: www.fpn.
bg.ac.rs/5010. Неблаговремено достављене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКОУМЕТНИЧКИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
ОДСЕК ВИСОКА ШКОЛА
ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И
КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
11000 Београд, Здравка Челара 16

За избор у наставничко звање

Виши предавач за ширу научну
област Саобраћајно инжењерство,
ужа област Саобраћајно
инжењерство
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Подаци о потребној стручној оспособљености, знањима и вештинама, односно компетенцијама које ће се оцењивати у изборном поступку:
кандидат не сме бити правноснажном пресудом
осуђиван за кривична дела из члана 72 став 4 Закона о високом образовању; кандидат мора имати
завршене академске студије трећег степена, односно
стечен научни назив доктора наука у области за коју
се бира, односно у одговарајућој научној области,
који је стечен на акредитованом универзитету и
акредитованом студијском програму у Републици
Србији или диплому доктора наука из области за
коју се бира, односно одговарајуће научне области
стечену у иностранству, признату (нострификовану) у Републици Србији; кандидат мора поседовати склоности и способности за наставни рад; ако
је кандидат лице које је раније обављало наставни
рад, кандидат мора имати позитивну оцену укупног
досадашњег наставног, односно педагошког рада;
ако постоје елементи за оцењивање, позитивна оцена доприноса развоју наставе и других делатности
Академије, односно Високе школе струковних студија за информационе и комуникационе технологије
у Београду; ако постоје елементи за оцењивање,
позитивна оцена доприноса у обезбеђивању стручног, односно научно-наставног подмлатка; кандидат
мора имати објављена најмање два научна, односно стручна рада у међународним, односно домаћим
научним, реферисаним часописима или зборницима
са научних, односно стручних скупова, са рецензијама, из научне, односно стручне области за коју се
бира; кандидат мора имати најмање пет референци из научне, односно стручне области за коју се
бира, између следећих референци: научни, односно стручни радови објављени у међународним или
домаћим научним часописима или зборницима са
научних, односно стручних скупова, са рецензијама;
објављени уџбеник, практикум, приручник, збирка
задатака, монографија, прегледни чланак, учешће
у развоју нових производа или битних побољшања
постојећих производа или нових технологија, признати патенти, софтверска решења; најмање две
године радног искуства у настави са студентима у
високом образовању или најмање пет година радног
искуства на стручним пословима примерено области
за коју се бира.

За избор у наставничко звање

Предавач за ширу научну област
Електротехничко и рачунарско
инжењерство, ужа област Интернет
технологије
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Подаци о потребној стручној оспособљености, знањима и вештинама, односно компетенцијама које ће се оцењивати у изборном
поступку: кандидат не сме бити правноснажном
пресудом осуђиван за кривична дела из члана
72 став 4 Закона о високом образовању; стечен
научни назив магистра наука или најмање стручни назив специјалисте академских студија, из научне, односно стручне, области за коју се бира у
звање, стечен на акредитованом универзитету и
акредитованом 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, признат (нострификован) у Републици Србији; кандидат мора поседовати склоности и способности за
наставни рад; ако је кандидат лице које је раније
обављало наставни рад, кандидат мора имати
позитивну оцену укупног досадашњег наставног,
односно педагошког рада; ако постоје елементи за
оцењивање, позитивна оцена доприноса развоју
наставе и других делатности Академије, односно
Високе школе струковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду; ако
постоје елементи за оцењивање, позитивна оцена доприноса у обезбеђивању стручног, односно
научно-наставног подмлатка; кандидат мора имати објављена најмање два научна, односно стручна рада у међународним, односно домаћим научним, реферисаним часописима или зборницима са
научних, односно стручних скупова, са рецензијама, из научне, односно стручне области за коју се
бира; кандидат мора имати најмање пет референци из научне, односно стручне области за коју се
бира, између следећих референци: научни, односно стручни радови објављени у међународним или
домаћим научним часописима или зборницима са
научних, односно стручних скупова, са рецензијама; објављени уџбеник, практикум, приручник,
збирка задатака, монографија, прегледни чланак,
учешће у развоју нових производа или битних
побољшања постојећих производа или нових технологија, признати патенти, софтверска решења;
најмање две године радног искуства у настави са
студентима у високом образовању или најмање
пет година радног искуства на стручним пословима примерено области за коју се бира.
За избор у сарадничко звање

Асистент за ширу научну област
Електротехничко и рачунарско
инжењерство, ужа област
Електротехничко и рачунарско
инжењерство
на одређено време од три године

УСЛОВИ: Подаци о потребној стручној оспособљености, знањима и вештинама, односно компетенцијама које ће се оцењивати у изборном поступку:
кандидат не сме бити правноснажном пресудом
осуђиван за кривична дела из члана 72 став 4
Закона о високом образовању; кандидат мора
имати завршене студије другог степена у области
за коју се бира, на акредитованој високошколској
установи и акредитованом студијском програму
у Републици Србији или еквивалентан научни,
односно стручни назив у области за коју се бира
стечен у иностранству, који је признат (нострификован) у Републици Србији; кандидат мора да
је сваки од претходних нивоа студија завршио са
просечном оценом најмање осам (8); кандидат
мора имати статус студента на студијама трећег
степена – докторским студијама у области за коју
се бира; кандидат мора поседовати склоности и
способност за наставни рад; ако је кандидат лице
које је раније обављало наставни рад, кандидат
мора имати позитивну оцену укупног досадашњег
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наставног, односно педагошког рада; ако постоје
елементи за оцењивање, позитивна оцена доприноса развоју наставе и других делатности Академије, односно Високе школе струковних студија за
информационе и комуникационе технологије.
За избор у сарадничко звање

Асистент за ширу научну област
Економске науке, ужа област
Пословна информатика
на одређено време од три године

УСЛОВИ: Подаци о потребној стручној оспособљености, знањима и вештинама, односно компетенцијама које ће се оцењивати у изборном поступку:
кандидат не сме бити правноснажном пресудом
осуђиван за кривична дела из члана 72 став 4
Закона о високом образовању; кандидат мора
имати завршене студије другог степена у области
за коју се бира, на акредитованој високошколској
установи и акредитованом студијском програму
у Републици Србији или еквивалентан научни,
односно стручни назив у области за коју се бира
стечен у иностранству, који је признат (нострификован) у Републици Србији; кандидат мора да
је сваки од претходних нивоа студија завршио са
просечном оценом најмање осам (8); кандидат
мора имати статус студента на студијама трећег
степена – докторским студијама у области за коју
се бира; кандидат мора поседовати склоности и
способност за наставни рад; ако је кандидат лице
које је раније обављало наставни рад, кандидат
мора имати позитивну оцену укупног досадашњег
наставног, односно педагошког рада; ако постоје
елементи за оцењивање, позитивна оцена доприноса развоју наставе и других делатности Академије, односно Високе школе струковних студија за
информационе и комуникационе технологије.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс могу се поднети
најкасније у року од 10 дана, рачунајући од дана
објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Пријаве на
конкурс се могу предати лично, искључиво радним
данима (понедељак – петак) од 10 до 14 часова,
или послати путем поште, на адресу Висока школа
за информационе и комуникационе технологије,
Здравка Челара 16, 11000 Београд. Пријаве послате поштом морају стићи у Одсек Висока школа за
информационе и комуникационе технологије до
истека наведеног рока за конкурисање, иначе ће
се сматрати неблаговременим и биће одбачене.
Неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази,
биће одбачене. Лично име и контакт подаци лица
задуженог за давање обавештења о конкурсу је
Наташа Родић, адреса имејл-поште: natasa.rodic@
ict.edu.rs, Здравка Челара 16, Београд. Пријава на
конкурс мора обавезно да садржи: податке неопходне за идентификовање наставничког или
сарадничког звања (односно радног места) за које
кандидат конкурише, што подразумева обавезно
навођење назива наставничког, односно сарадничког звања за које се конкурише и редног броја
под којим је у овом конкурсу наведено и податке о
кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта
односно боравишта, контакт телефон кандидата,
адреса електронске поште ако је кандидат поседује). Уз пријаву на конкурс се обавезно достављају
и следећи докази: уверење надлежног органа
(МУП) о неосуђиваности за напред наведена кривична дела (из члана 72 став 4 Закона о високом
образовању). Уколико кандидату уверење о неосуђиваности не буде издато до затварања конкурса,
кандидати приликом пријаве на конкус достављају
потврду да су поднели захтев за издавање тог уверења, док само уверење о неосуђиваности треба
да доставе без одлагања, а морају га доставити
најкасније до дана заснивања радног односа; оверене фотокопије високошколских исправа о стеченом степену потребног, односно одговарајућег
високог образовања, који је прописан као услов
за избор у наставничко односно сарадничко звање
за које се конкурише. Подносе се оверене фотокопије диплома са свих нивоа студија које је кандидат завршио; уверење високошколске установе
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о томе да кандидат има статус студента који је
прописан као услов за избор у сарадничко звање
за које се конкурише (за звање асистента статус
студента на докторским студијама); извод из матичне књиге рођених (или оверену фотокопију); уверење о држављанству (или оверену фотокопију);
радна биографија (CV) и одговарајуће доказе који
потврђују наводе из биографије; ако је кандидат
лице које је раније обављало наставни рад, одговарајући доказ да кандидат поседује позитивну
оцену укупног досадашњег наставног, односно
педагошког рада (потврда образовне установе на
којој је кандидат обављао досадашњи наставни,
односно педагошки рад, резултати студентских
анкета и слично); одговарајуће доказе о објављеним радовима, када је објављивање одређеног
броја радова наведено као услов; одговарајуће
доказе о поседовању захтеваног радног искуства;
ако такви докази постоје, одговарајуће доказе о
поседовању захтеваних референци, односно о
поседовању захтеваних стручних знања, вештина, односно компетенција, када је то наведено као
услов (лиценце, сертификати, уверења, потврде и
слично). Процена испуњености општих и посебних услова за избор у наставничко или сарадничко звање у погледу којих се расписује овај конкурс, вршиће се на основу доказа које кандидати
прилажу уз пријаву на конкурс и у складу са Правилником о избору и ангажовању наставника и
сарадника Академије. Кандидат који поднесе благовремену, уредну и потпуну пријаву на овај конкурс и за кога се, на основу доказа приложених
уз пријаву на овај конкурс, утврди да испуњава
потребне услове за избор у звање у погледу кога
конкурише, накнадно ће бити обавештен о тачном
времену одржавања провере оспособљености,
поседовања тражених знања и вештина, односно компетенција, уколико је потребно да се таква
провера одржи.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ
НАУКА

Доцент за ужу научну област
Пословна економија и
макроекономија
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Информационе технологије
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Менаџмент технологије, иновација и
одрживог развоја
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: може бити изабрано лице који је претходне степене студија завршило са просечном
оценом најмање осам (8), односно које има најмање три године педагошког искуства на високошколској установи, има научни назив доктора наука
и има научне, односно стручне радове објављене
у научним часописима или зборницима, са рецензијама и способност за наставни рад. Заинтересовани кандидати дужни су да уз пријаву приложе: диплому о завршеним претходним степенима
студија са просечном оценом и стеченом научном
називу доктора наука из одговарајуће научне
области, биографију, списак радова и саме радове.

Наставник страног језика за ужу
научну област Страни језик –
енглески језик
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: може бити изабрано лице које има стечено високо образовање првог степена, завршен
филолошки факултет, енглески језик и књижевност; објављене стручне радове у одговарајућој
научној области и способност за наставни рад.
Заинтересовани кандидати дужни су да уз пријаву
приложе: диплому о одговарајућој стручној спреми; биографију, списак радова и саме радове.

Асистент за ужу научну област
Социологија

11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/3950-860

на одређено време од 3 године

Ванредни професор за ужу научну
област Индустријско и менаџмент
инжењерство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови за избор прописани су Законом
о високом образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду,
Правилником о минималним условима за стицање
звања наставника на Универзитету, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Статутом Универзитета, Статутом
Факултета и Правилником о организацији и систематизацији послова на Факултету: у звање ванредног професора може бити изабрано лице које
је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање осам (8), односно које
има најмање три године педагошког искуства на
високошколској установи, има научни назив доктора наука; има научне, односно стручне радове
објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама; има и више научних радова
од значаја за развој науке у ужој научној области,
објављених у међународним или водећим домаћим
часописима са рецензијама, оригинално стручно
остварење (пројекат, студија, патент, оригинални метод и сл.), односно руковођење или учешће
у научним пројектима, објављен уџбеник или
монографију, практикум или збирку задатака за
ужу научну област за коју се бира и више радова саопштених на међународним или домаћим
научним скуповима и способност за наставни рад.
Заинтересовани кандидати дужни су да уз пријаву
приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом и стеченом
научном називу доктора наука из одговарајуће
научне области, биографију, списак радова и саме
радове.

УСЛОВИ: студент докторских студија или магистар
наука коме је прихваћена тема докторске дисертације, који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8, и
који показује смисао за наставни рад. Заинтересовани кандидати су дужни да уз пријаву приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом или о стеченом
академском називу магистра; потврду о уписаним
докторским студијама; за студенте са завршеним
магистрарским студијама-потврду о прихваћеној
теми докторске дисертације; биографију; списак
радова и саме радове.

Сарадник у настави за ужу научну
област Право информационокомуникационих технологија
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских студија или
специјалистичких академских студија који је студије првог степена студија завршио са просечном
оценом најмање осам (8). Заинтересовани кандидат је дужан да уз пријаву приложи: диплому
о завршеним студијама првог степена студија са
просечном оценом, потврду да је студент мастер
академских или специјалистичких студија и биографију. Напомена: сви прилози достављају се архиви
Факултета поред папирне и у електронској форми
на CD-у. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана
објављивања у огласним новинама Националне
службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Посао се не чека,
посао се тражи

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ВУЧКО”
11211 Београд – Борча, 12 октобра 9
тел. 063/379-465

Васпитач

2 извршиоца
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије) или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне студије и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем; положен стручни испит или
приправник. У радни однос може бити примљено лице које поред општих услова прописаних
Законом о раду испуњава и посебне услове прописане чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања: има одговарајуће
образовање; има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање
мита или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију и за које
није у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна језик на коме се остварује васпитно
образовни рад.

Медицинска сестра – васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа – васпитачки смер медицинска сестра васпитач; дозвола за рад (лиценца / обавеза
полагања испита за лиценцу). У радни однос може
бити примљено лице које поред општих услова
прописаних Законом о раду испуњава и посебне услове прописане чланом 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања: има
одговарајуће образовање; има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом; да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давања мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује
васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; биографију; оригинал или оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми
или уверења о стеченој стручној спреми не старије од једне године; извод из матичне књиге
рођених, оригинал или оверена копија; уверење
о држављанству оригинал или оверена копија не
старија од шест месеци; уверење МУП-а да лице
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из
Бесплатна публикација о запошљавању

групе 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. 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 и ученицима прибавља се пре
закључења уговора о раду. Сви остали докази саставни су део пријаве на конкурс. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у
разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса путем мејла на:
info@vrticvucko.rs или на адресу Установе, поштом
или лично од 09 до 14 часова, у Улици 12. октобра
9, Борча, Београд. Све остале информације могу се
добити на број телефона 063/379-465.

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450
тел. 011/3974-349

Самостални стручнотехнички
сарадник за остале делатности
– послови интерне ревизије и
координације пројеката
на одређено време од 12 месеци

Опис посла: припрема годишњи план интерне
ревизије; надгледа спровођење годишњег плана интерне ревизије; спроводи ревизорске процедуре; помаже у идентификовању и процени
ризичних области; учествује у обављању ревизије
система, ревизије информационих технологија,
финансијске ревизије и ревизије усаглашености
са прописима; учествује у припреми документације за израду анализа, извештаја и информација
у вези са обављеним ревизијама; врши преглед
извештаја о попису по обављеном попису пре
коначног усвајања од стране органа управљања;
координира рад са Државном ревизорском институцијом; прати међународне и домаће прописе и
контролише спровођење законитости наменског
трошења финансијских средстава у вези са реализацијом пројеката; пружа стручну и техничку
помоћ у вези са реализацијом пројеката; учествује
у припреми буџета пројекта заједно са руководиоцем пројекта; води евиденцију о реализованим и
актуелним пројектима; заједно са руководиоцем
пројекта врши контролу извршења уговора и споразума – обавеза проистеклих из пројеката.
УСЛОВИ: стечен 7. ниво, подниво један (ниво 7.1)
по НОКС-у из образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, економске науке у складу
са одредбама Правилника о организацији и систематизацији послова на Факултету за наведено
радно место; положен стручни испит за ревизора;
познавање рада на рачунару; познавање писаног
и говорног енглеског језика; најмање 3 године
радног искуства у струци према прописима којима се уређује интерна ревизија, да је кандидат
држављанин Републике Србије и да има општу
здравствену способност. Потребна документација:
пријава на конкурс, оверена фотокопија дипломе
о завршеним студијама, доказ о положеном стручном испиту за ревизора, радна биографија (CV),
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија), уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци). Изабрани кандидат пре ступања на рад доставља уверење о општој здравственој способности, потврду
да се против кандидата не води истрага и потврду
о неосуђиваности.

Национална служба
за запошљавање

Самостални стручнотехнички
сарадник за остале делатности –
финансијско књиговодство
на одређено време од 6 месеци

Опис посла: припрема и обрађује документацију
за пословне промене исказане на изводима рачуна; евидентира пословне промене; припрема документацију за усаглашавање потраживања и обавеза и врши усклађивање са стварним стањем;
припрема и обрађује захтеве за плаћања по
различитим основама; врши билансирање позиција биланса стања; врши билансирање прихода и расхода (месечно, на свака три месеца и
годишње и врши њихову рачунску и логичку контролу); учествује у припреми података за израду
извештаја о финансијском пословању; учествује у
провери исправности образаца за завршни рачун;
учествује у изради финансијског плана и ребаланса; прати прописе из делокруга свог рада, обрачуна и израде ПДВ пријаве; контролише усаглашавање аналитичких евиденција са главном књигом
као и усаглашеност средстава и извора средстава;
чува и архивира главну књигу.
УСЛОВИ: стечен 7. ниво, подниво један (ниво 7.1)
по НОКС-у из образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, економске науке у складу
са одредбама Правилника о организацији и систематизацији послова на Факултету за наведено радно место; познавање рада на рачунару; најмање 3
године радног искуства у струци; да је кандидат
држављанин Републике Србије и да има општу
здравствену способност. Потребна документација:
пријава на конкурс, оверена фотокопија дипломе
о завршеним студијама, радна биографија (CV),
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија), уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци). Изабрани кандидат пре ступања на рад доставља уверење о општој здравственој способности, потврду
да се против кандидата не води истрага и потврду
о неосуђиваности.
Остало: Пријаве са документацијом се достављају
лично или поштом у затвореној коверти на адресу:
Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
(за конкурс за радно место финасијско књиговодство/послови интерне ревизије и координације
пројеката), Војводе Степе 450, 11221 Београд, у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

СПОРТСКА КОШАРКАШКА
ГИМНАЗИЈА
„КОЛЕЏ”

11250 Београд, Стјепана Супанца 15а

Секретар школе

на одређено време до повратка одсутног
запосленог радника са боловања преко
60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање одређеног занимања, према Закону о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018, 10/19); дипломирани правник – мастер или дипломирани правник који је
стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године по прописима који су уређивали високо образовање до
10.09.2005. године. Секретар који нема положен
стручни испит за секретара дужан је да положи
стручни испит за секретара у року од две године од дана заснивања радног односа, секретар
који има положен правосудни испит или положен
стручни испит за запослене у органима државне
управе или државни стручни испит не полаже
испит за секретара. Додатни услови: обавезно
познавање енглеског језика (говорни и писани),
напредни ниво.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове
прописане чланом 139 Закона о основана систе-
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Наука и образовање
ма образовања и васпитања. Уз пријаву на оглас
учесници су обавезни да доставе: оверену фотокопију дипломе, уверења о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, биографију и уколико поседују оверену копију уверења о положеном правосудном или државном стручном испиту.
Рок за пријем пријава је 15 дана од дана оглашавања. Непотпуне и неблаговремене пријаве као и
достављање документације која није у складу са
наведеним неће се узимати у разматрање. Пријаве
на конкурс слати на горенаведену адресу или на
имејл: office@koledz-beograd.edu.rs.

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

Наставник у звање ванредног
професора за ужу научну област
Енглески језик
на период од пет година

Наставник у звање доцента за ужу
уметничку област Текстил
на период од пет година

Наставник у звање доцента за ужу
уметничку област Цртање и сликање
на период од пет година

Наставник у звање доцента за ужу
уметничку област Анимација
на период од пет година

Сарадник у звање уметничког
сарадника за ужу уметничку област
Примењено вајарство
на период од четири године

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица
која испуњавају услове прописане Законом о високом образовању, Минималним условима за избор
у звања наставника и сарадника на универзитету
донете од стране Националног савета за високо
образовање и општим актима Универзитета уметности у Београду и Факултета примењених уметности у Београду. Учесници конкурса подносе:
пријаву на конкурс у три штампана примерка, оверену фотокопију или оверен препис дипломе/а у
једном примерку, уверење надлежног органа да
правоснажном пресудом није осуђен за кривично
дело против полне слободе, фалсификовања јавне
исправе коју издаје високошколска установа или
примања мита у обављању послова у високошколској установи (члан 72 став 4 Закона о високом
образовању), радну биографију на прописаном
обрасцу 2 (са сајта Факултета у рубрици Документа) у три штампана примерка и у електронској форми на једном CD-у, пет до 10 оригиналних
радова и пројеката достављених у електронској
форми на 4 CD-а, за: радно место доцента за ужу
уметничку област Текстил, радно место доцента
за ужу уметничку област Цртање и сликање, радно место доцента за ужу уметничку област Анимација, радно место уметничког сарадника за ужу
уметничку област Примењено вајарство. Учесници
на конкурсу су дужни да у електронском облику,
на једном CD-у или USB-у, приложе презентацију
својих обавезних референци, са каталошким подацима о радовима написаним ћириличним писмом
и са јасно наведеним именом и презименом кандидата у доњем десном углу сваке стране презентације, у укупном трајању до 3 минута, потписани
списак приложене документације и радова приложених у електронској форми у три примерка.
Минимални услови за избор у звања наставника и сарадника на универзитету донете од стране Националног савета за високо образовање,
Минимални услови за избор у звање наставника
и сарадника у пољу уметности, у пољу друштвено-хуманистичких и у пољу техничко-технолош-

36

| Број 931–932 | 28.04.2021.

ких наука на Факултету примењених уметности у
Београду (бр. 03-28/2 од 15.03.2016., бр. 03-28/22 од 27.09.2016., бр. 03-28/2-3 од 29.12.2016.,
бр. 03-28/7-1 од 16.11.2017. и 03-28/3-1 од
01.03.2018.) и Образац 2 налазе се са сајту Факултета (www.fpu.bg.ac.rs). Рок за пријављивање на
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Документација и радови подносе се Правној служби Факултета примењених уметности у Београду,
Краља Петра 4, у термину од 10 до 13 часова. За
додатне информације контакт тел. 060/520-7721.

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКОУМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА БЕОГРАД
ОДСЕК ВИСОКА ТЕКСТИЛНА
ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН, ТЕХНОЛОГИЈУ И
МЕНАЏМЕНТ
Београд, Старине Новака 24
тел./факс: 011/3234-002

Расписује конкурс за избор у:

1. Наставничко звање професор
струковних студија у пољу
Друштвено-хуманистичких наука,
за научну, односно стручну област
Науке о уметностима, ужа научна
област Теорија дизајна
УСЛОВИ: Минимални услови за избор у наставничко звање (и запослење на радном месту) професор
струковних студија у пољу Друштвено-хуманистичких наука, за научну, односно стручну област
Науке о уметностима, ужа научна област Теорија
дизајна и подаци о потребној стручној оспособљености, знањима и вештинама, односно компетенцијама које ће се оцењивати у изборном поступку:
кандидат не сме бити правноснажном пресудом
осуђиван за кривична дела из члана 72 став 4
Закона о високом образовању; кандидат мора
имати завршене академске студије трећег степена, односно стечен научни назив доктора наука у
области за коју се бира, односно у одговарајућој
научној области, који је стечен на акредитованом
универзитету и акредитованом студијском програму у Републици Србији или диплому доктора наука
у области за коју се бира, односно одговарајуће
научне области стечену у иностранству, признату (нострификовану) у Републици Србији; кандидат мора поседовати склоности и способности за
наставни рад; ако је кандидат лице које је раније
обављало наставни рад, кандидат мора имати
позитивну оцену укупног досадашњег наставног,
односно педагошког рада; ако постоје елементи за
оцењивање, позитивна оцена доприноса развоју
наставе и других делатности Академије, односно
Високе текстилне школе за дизајн, технологију и
менаџмент; ако постоје елементи за оцењивање,
позитивна оцена доприноса у обезбеђивању стручног, научно-наставног, односно уметничко-наставног подмлатка; кандидат мора имати објављена најмање два научна, односно стручна рада у
међународним, односно домаћим научним, реферисаним часописима или зборницима са научних,
односно стручних скупова, са рецензијама (радови
са Science Citation Index листе, односно са impact
factor-ом) из научне, односно стручне области за
коју се врши избор у звање; кандидат мора имати
најмање пет референци из научне, односно стручне области за коју се врши избор у звање, између
следећих референци: научни, односно стручни
радови објављени у међународним или домаћим
научним часописима или зборницима са научних, односно стручних скупова, са рецензијама;
објављени уџбеник, практикум, приручник, збирка
задатака, монографија, прегледни чланак; учешће
у развоју нових производа или битних побољшања
постојећих производа или нових технологија, признати патенти, софтверска решења; лиценца из
одговарајуће области; кандидат мора имати најмање десет година радног искуства, од чега најмање пет година у звању вишег предавача или
најмање две године у звању вишег предавача и

најмање осам година радног искуства на стручним
пословима примерено области за коју се бира.

2. Наставничко звање професор
струковних студија у пољу
Друштвено-хуманистичких наука,
за научну, односно стручну област
Економске науке, ужа научна област
Менаџмент
УСЛОВИ: Минимални услови за избор у наставничко звање (и запослење на радном месту) професор
струковних студија у пољу Друштвено-хуманистичких наука, за научну, односно стручну област
Економске науке, ужа научна област Менаџмент
и подаци о потребној стручној оспособљености,
знањима и вештинама, односно компетенцијама
које ће се оцењивати у изборном поступку: кандидат не сме бити правноснажном пресудом осуђиван за кривична дела из члана 72 став 4 Закона о
високом образовању; кандидат мора имати завршене академске студије трећег степена, односно стечен научни назив доктора наука у области
за коју се бира, односно у одговарајућој научној
области, који је стечен на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму
у Републици Србији или диплому доктора наука
у области за коју се бира, односно одговарајуће
научне области стечену у иностранству, признату (нострификовану) у Републици Србији; кандидат мора поседовати склоности и способности за
наставни рад; ако је кандидат лице које је раније
обављало наставни рад, кандидат мора имати
позитивну оцену укупног досадашњег наставног,
односно педагошког рада; ако постоје елементи за оцењивање, позитивна оцена доприноса
развоју наставе и других делатности Академије,
односно Високе текстилне школе за дизајн, технологију и менаџмент; ако постоје елементи за
оцењивање, позитивна оцена доприноса у обезбеђивању стручног, односно научно-наставног
подмлатка; кандидат мора имати објављена најмање два научна, односно стручна рада у међународним, односно домаћим научним, реферисаним
часописима или зборницима са научних, односно стручних скупова, са рецензијама (радови са
Science Citation Index листе, односно са impact
factor-ом) из научне, односно стручне области за
коју се врши избор у звање; кандидат мора имати најмање пет референци из научне, односно
стручне области за коју се врши избор у звање,
између следећих референци: научни, односно
стручни радови објављени у међународним или
домаћим научним часописима или зборницима са
научних, односно стручних скупова, са рецензијама; објављени уџбеник, практикум, приручник,
збирка задатака, монографија, прегледни чланак,
учешће у развоју нових производа или битних
побољшања постојећих производа или нових технологија, признати патенти, софтверска решења;
лиценца из одговарајуће области; кандидат мора
имати најмање десет година радног искуства, од
чега најмање пет година у звању вишег предавача
или најмање две године у звању вишег предавача
и најмање осам година радног искуства на стручним пословима примерено области за коју се бира.

3. Наставничко звање предавач у
пољу Техничко-технолошких наука,
за научну, односно стручну област
Електротеничко и рачунарско
инжењерство, ужа стручна област
Информационе технологије
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Минимални услови за избор у наставничко звање (и запослење на радном месту) у пољу
Техничко-технолошких наука, за научну, односно стручну област Електротеничко и рачунарско
инжењерство, ужа стручна област Информационе
технологије и подаци о потребној стручној оспособљености, знањима и вештинама, односно компетенцијама које ће се оцењивати у изборном
поступку: кандидат не сме бити правноснажном
пресудом осуђиван за кривична дела из члана 72
став 4 Закона о високом образовању; кандидат
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Наука и образовање
мора имати завршене академске студије другог
степена, односно стечен научни назив магистра
наука или најмање стручни назив специјалисте
академских студија, из научне, односно стучне
области за коју се бира, који је стечен на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму у Републици Србији или еквивалентан научни, односно стручни назив из научне,
односно стручне области за коју се бира, стечен у
иностранству, признат у Републици Србији; кандидат мора поседовати склоности и способности за
наставни рад; ако је кандидат лице које је раније
обављало наставни рад, кандидат мора имати
позитивну оцену укупног досадашњег наставног,
односно педагошког рада; ако постоје елементи за оцењивање, позитивна оцена доприноса
развоју наставе и других делатности Академије,
односно Високе текстилне школе за дизајн, технологију и менаџмент; ако постоје елементи за
оцењивање, позитивна оцена доприноса у обезбеђивању стручног, односно научно-наставног
подмлатка; кандидат мора имати објављена најмање два научна, односно стручна рада у међународним, односно домаћим научним, реферисаним
часописима или зборницима са научних, односно стручних скупова, са рецензијама из научне,
односно стручне области за коју се врши избор у
звање; кандидат мора имати најмање пет референци из научне, односно стручне области за коју
се врши избор у звање, између следећих референци: научни, односно стручни радови објављени у
међународним или домаћим научним часописима
или зборницима са научних, односно стручних скупова, са рецензијама; објављени уџбеник, практикум, приручник, збирка задатака, монографија,
прегледни чланак, учешће у развоју нових производа или битних побољшања постојећих производа или нових технологија, признати патенти, софтверска решења; кандидат мора имати најмање
две године радног искуства у настави са студентима у високом образовању или најмање пет година
радног искуства на стручним пословима примерено области за коју се бира.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс, могу се поднети
најкасније у року од 10 дана, рачунајући од дана
објављивања овог конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Пријаве на конкурс се могу предати лично, искључиво
радним данима (понедељак – петак) од 10 до 15
часова, или послати путем поште, на адресу „Академија техничко-уметничких струковних студија
Београд, Одсек Висока текстилна школа за дизајн,
технологију и менаџмент, ул. Старине Новака
бр. 24, 11000 Београд”. Пријаве послате поштом
морају стићи у Одсек Висока текстилна школа за
дизајн, технологију и менаџмент до истека наведеног рока за конкурисање, иначе ће се сматрати неблаговременим и биће одбачене. Такође,
неразумљиве или непотпуне пријаве на овај конкурс, као и пријаве на овај конкурс уз које нису
приложени сви потребни докази, биће одбачене.
Лично име и контакт подаци лица задуженог за
давање обавештења о конкурсу: Грозда Николић, адреса е-поште: vtts@eunet.rs, канцеларија
13, ул. Старине Новака бр. 24 Београд. Пријава
на конкурс мора обавезно да садржи: 1) податке неопходне за идентификовање наставничког
звања (односно радног места) за које кандидат
конкурише, што подразумева обавезно навођење
назива наставничког звања за које се конкурише,
образовно-научног поља, области и уже научне,
стручне, односно уметничке области (када је оно
наведено у овом конкурсу), 2) податке о кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта односно
боравишта, контакт телефон кандидата, адреса
електронске поште ако је кандидат поседује). Уз
пријаву на конкурс се обавезно достављају и следећи докази: уверење надлежног органа (МУП)
о неосуђиваности за напред наведена кривична
дела (из члана 72 став 4 Закона о високом образовању) – уколико кандидату уверење о неосуђиваности не буде издато до затварања овог конкурса, кандидати приликом пријаве на конкурс
достављају потврду да су поднели захтев за издавање тог уверења, док само уверење о неосуђиваности треба да доставе без одлагања, а морају
га доставити најкасније до дана заснивања радБесплатна публикација о запошљавању

ног односа; оверене фотокопије високошколских
исправа о стеченом степену потребног, односно
одговарајућег високог образовања, који је прописан као услов за избор у наставничко звање за
које се конкурише – подносе се оверене фотокопије диплома са свих нивоа студија које је кандидат завршио; извод из матичне књиге рођених
(или оверену фотокопију); уверење о држављанству (или оверену фотокопију); радна биографија
(CV) и одговарајуће доказе који потврђују наводе
из биографије; ако је кандидат лице које је раније
обављало наставни рад, одговарајући доказ да
кандидат поседује позитивну оцену укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада
(потврда образовне установе на којој је кандидат
обављао досадашњи наставни, односно педагошки рад, резултати студентских анкета и слично);
одговарајуће доказе о објављеним радовима, када
је објављивање одређеног броја радова наведено као услов; одговарајуће доказе о поседовању
захтеваног радног искуства; ако такви докази
постоје, одговарајуће доказе о поседовању захтеваних референци, односно о поседовању захтеваних стручних знања, вештина, односно компетенција, када је то наведено као услов (лиценце,
сертификати, уверења, потврде и слично).
Пријаву на конкурс, биографију и списак објављених радова, сви кандидати су обавезни да доставе
у штампаном облику и у електронској форми (CD
или USB, уређено у MS Word-u). Подаци о месту и
дану када се очекује да ће започети провера оспособљености, знања и вештина, односно компетенција кандидата у изборном поступку, ако се таква
провера буде спроводила: процена испуњености
општих и посебних услова за избор у наставничко звање у погледу којих се расписује овај конкурс, вршиће се на основу доказа које кандидати прилажу уз пријаву на конкурс и у складу са
Правилником о избору и ангажовању наставника
и сарадника Академије. Кандидат који поднесе
благовремену, уредну и потпуну пријаву на овај
конкурс и за кога се, на основу доказа приложених
уз пријаву на овај конкурс, утврди да испуњава
потребне услове за избор у звање у погледу кога
конкурише, накнадно ће бити обавештен о тачном
времену одржавања провере оспособљености,
поседовања тражених знања и вештина, односно компетенција, уколико је потребно да се таква
провера одржи.

ва доставити и у електронском запису. Пријаве
доставити на адресу: Машински факултет, Краљице Марије бр.16, 11120 Београд 35, соба 121, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурсa.

БОР
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУБИЦА ЈОВАНОВИЋ
РАДОСАВЉЕВИЋ”

19321 Подвршка, Маршала Тита 16
тел. 019/806-003
e-mail: ospodvrska@gmail.com

Наставник географије

са 30% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана

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

УСЛОВИ: Кандидати требају да испуњавају следеће услове: 1. да имају одговарајуће високо
образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник – Просветни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 2/2017 и 3/2017 и 13/18), послове
наставника географије могу да обављају: професор географије, дипломирани географ, професор
географије и историје, дипломирани професор
биологије и географије, дипломирани професор
географије и информатике, професор биологије –
географије, професор физике – географије, професор географије – информатике, дипломирани
професор географије – мастер, дипломирани географ – мастер, мастер географ, мастер професор
географије, мастер професор биологије и географије, мастер професор географије и информатике,
дипломирани географ – просторни планер. Лица
која су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани – мастер, треба да имају завршене
основне академске студије студијског програма:
географија, дипломирани географ, професор географије, двопредметне студије биологије и географије или двопредметне студије географије и
информатике. Кандидати треба и да: 2. имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3. нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита; за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. имају држављанство Републике Србије; 5. знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити у писаној форми: биографију, оверене копије диплома стечених у земљи или решења о признавању
страних високошколских исправа о одговарајућој
стручној спреми, уверење о држављанству, списак радова и сепарате објављених радова и потписану Изјаву о изворности (преузети са сајта
Машинског факултета, линк: http://www.mas.
bg.ac.rs/_media/fakultet/izbori-u-zvanja/izbor-zvanjeizvornost-obrazac5.doc). Биографију и списак радо-

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да поднесу следећа документа: одштампан и попуњен пријавни
формулар (налази се на сајту Мистарства просвете); CV и радну биографију; диплому о стеченом
образовању или уверење о дипломирању (оригинал или оверену фотокопију); уверење надлежне
полицијске управе / суда о неосуђиваности; извод
из МК рођених – нови образац (оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству не
старије од 6 месеци (оригинал или оверену фото-

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

1) Сарадник у звању асистента за
ужу научну област Производно
машинство
на одређено време од 3 године

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

2) Сарадник у звању асистента
за уже научне области Теорија
механизама и машина и Инжењерско
цртање са нацртном геометријом
на одређено време од 3 године
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Наука и образовање
копију); доказ о познавању српског језика (осим
кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на српском језику). Доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способност за рад са децом
и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. У току трајања поступка одлучивања о
избору кандидата, Конкурсна комисија врши ужи
избор кандидата који се у року од 8 дана од дана
истека рока за подношења пријава упућују на
претходну проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима коју врши национална
служба запошљавања, о чему ће кандидати бити
благовремено обавештени. Пријаву са доказима
о испуњености услова конкурса могу се поднети лично или поштом на адресу: Основна школа
„Љубица Јовановић Радосављевић” Подвршка, М.
Тита 16, 19321 Подвршка, са назнаком „Пријава
на конкурс”. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
пријаве комисија неће разматрати. Ближа обавештења могу се добити на телефон: 019/806-003.

ОШ „СВЕТИ САВА”
19210 Бор, Моше Пијаде 31

Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: на основу чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања кандидат
мора да има одговарајуће високо образовање и
то: професор, односно дипломирани филолог за
енглески језик и књижевност; дипломирани филолог англиста; дипломирани професор енглеског
језика и књижевности; мастер филолог (студијски
програм Англистика; студијски програм или главни
предмет, односно профил Енглески језик и књижевност); мастер професор језика и књижевности
(студијски програм или главни предмет, односно
профил Енглески језик и књижевност). Лица која
су стекла академско звање мастер, морају имати
претходно завршене основне академске студије
из области предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура,
модул Енглески језик и књижевност; Енглески
језик и књижевност; Англистика, Енглески језик
и књижевност са другом страном филологијом.
или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године;
да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Докази који се
прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава
са биографијом; попуњен пријавни формулар који
се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија
извода из матичне књиге рођених; оригинал или
оверена фотокопија уверења о држављанству;
уверење о неосуђиваности. Доказ о здравственој
способности за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног
бележника (изузетно у градовима и општинама
у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним
судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским
управама као поверени посао). Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа
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неће се разматрати. Кандидати чије су пријаве
благовремене, потпуне и уз које су приложени
сви потребни докази и који испуњавају услове за
оглашено радно место, упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака о чему
ће учесници конкурса бити обавештени на адресе које су навели у својим пријавама. По пријему резултата психолошке процене способности за
рад са ученицима конкурсна комисија ће сачинити
листу кандидата који испуњавају услове за пријем
у радни однос. Конкурсна комисија ће са кандидатима са листе обавити разговор у просторијама
ОШ „Свети Сава”, Моше Пијаде 31 у Бору, с тим
што ће кандидати о датуму и времену обављања
разговора бити обавештени на бројеве телефона
или имејл-адресе које су навели у својим пријавама. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази у оригиналу или
фотокопији овереној од надлежног органа (јавног
бележника, у општинској управи или суду) неће
бити разматране. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Пријаве са доказима о испуњености
услова слати на горенведену адресу.

ЈАГОДИНА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

35230 Ћуприја, Кнеза Милоша бб

Наставник рачунарства и
информатике

за 60% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана (замена директора школе
у првом мандату)
УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају опште
услове прописане чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања, да имају одговарајуће високо образовање у складу са чланом
140 Закона о основама система образовања и васпитања као и посебне услове предвиђене у Правилнику о степену и врсти образовања наставника
из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник
РС – Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016,
13/2016 – исп, 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019,
2/2020, 14/2020, 15/2020 и 1/2021). У радни однос
може бити примљено лице, под условима прописаним законом и ако: има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање мита или давање мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;да је држављанин
Републике Србије да зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз
пријавни формулар преузет са сајта министарства
просвете, науке и технолошког развоја, доставити:
кратку биографију; оригинал или оверену фотокопију дипломе (као доказ о одговарајућем образовању); доказ да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело утврђено у чл. 139 ст.
1 т. 3 Закона (не старије од 6 месеци); уверење
о држављанству републике Србије (не старије од
6 месеци); извод из матичне књиге рођених( на
новом обрасцу, оригинал или оверена копија не
старије од 6 месеци). Доказ о испуњености услова – психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима – лекарско уверење,
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ о знању српског језика као и
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад

у школи, доставља се само уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику. Докази о испуњености услова достављају се у оригиналу или овереној фотокопији. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу: Техничка школа, Кнеза Милоша бб, 35230 Ћуприја, са назнаком
„За конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу
се добити на телефоне: 035/8471-772, 8472-466,
код секретара школе.

КИКИНДА
УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ” ПО АДА
24430 Ада, Мите Радујкова 6

Домар
УСЛОВИ: Кандидат треба да: 1) има одговарајуће
образовање; средње образовање трећи или четврти степен стручне спреме (машинске, ауто-механичарске, електро, столарске, саобраћајане
или водоинсталатерске струке), изузетно основно
образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад, 6) возачка дозвола Б категорије, 7) радно искуство на тим
пословима 6 месеци.

Спремачица

6 извршилаца
УСЛОВИ: Кандидат треба да: 1) има одговарајуће
образовање: основно образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад; 6) без обзира на
радно искуство.
ОСТАЛО: Пријава на конкурс треба да садржи
следећа документа: аутобиографију кандидата;
уверење о држављанству (оригинал или оверен препис); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверен препис); оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; одговарајући доказ о радном искуству, само
за радно место домара, оригинал; фотокопију
важеће возачке дозволе, само за радно место
домара; уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе да кандидат није осуђиван
за дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (не старије
од шест месеци, оригинал); уверење надлежног
суда да против кандидата није покренута истра-

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

Наука и образовање
га, нити је подигнута оптужница, односно да није
покренут кривични поступак (не старије од шест
месеци, оригинал); уверење надлежног привредног суда да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу
дужности (не старије од шест месеци, оригинал); потврду надлежне здравствене организације – оригинал (овај доказ подноси изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду), доказ
о знању српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад, (оригинал или
оверен препис). Кандидат који се пријављује на
радно место, попуњава пријавни формулар (образац на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја), а
потребну документацију заједно са одштампаним формуларом доставља установи. Конкурс се
објављује у публикацији „Послови” и на огласној
табли установе. Ако је последњи дан конкурсног
рока за пријем пријаве недеља или дан државног
празника (нерадни дан), рок за пријем пријава
помера се на следећи радни дан. Под потпуном
пријавом сматра се пријава која у прилогу садржи
документа којима кандидат доказује да испуњава
услове назначене у конкурсу. Пријаве на конкурс
са потребном документацијом предају се у року од
8 дана од дана објављивања, у просторијама установе или се шаљу путем поште на адресу: Установа за предшколско васпитање и образовање „Чика
Јова Змај” ПО Ада, 24430 Ада, Мите Радујкова 6,
са назнаком: „За конкурс – не отварати”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
обзир. Уколико је пријава предата препоручено
путем поште, тад се као дан пријема рачуна дан
пријема пошљке од стране поште. Након утврђивања испуњености услова за пријем у радни однос
утврђује се ужи избор кандидата, у складу са законом. Кандидати ће бити писмено обавештени о
дану обављања разговора са кандидатима, као и
о одлуци комисије. Ближе информације о конкурсу
могу се добити од председника комисије, на телефон: 024/851-131.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ
38227 Звечан, Краља Петра I 117
тел. 028/497-924

Наставник у звање доцента за ужу
уметничку област Глума
на период од пет година, Одсек
драмских уметности

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица
која испуњавају прописане опште и посебне услове предвиђене Законом о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 73/2018,
27/2018 – др. закон, 67/2019, 6/2020 – др. закони
и 11/2021 – аутентично тумачење), Статутом Универзитета, Статутом Факултета уметности, Правилником о ближим условима за избор у звања
наставника Универзитета у Приштини, Правилником о начину и поступку стицања звања наставника и заснивања радног односа на Универзитету
у Приштини, Правилником о начину и поступку
утврђивања предлога за стицање звања и заснивања радног односа наставника 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 примењене
уметности и дизајн и образовно-уметничку област
Драмске и аудиовизуелне 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
информисања је објављен, списак приложене
документације, адресу кандидата – начине контакта, оверен препис дипломе/а о стеченом/им
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степену/има стручне спреме у оквиру уже области
за коју је конкурс расписан (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,
„хиперлинковану” релевантним скенираним документима за област за коју конкурише, користећи
Модел и упутство Универзитета у Приштини на
линку: https://pr.ac.rs/wp-content/uploads/2021/03/
model_i_uputstvo_izbor_u_zvanje-2.zip (за избор
наставника). Комплетна документација доставља
се у пет идентичних примерака у електронској
форми (на CD-у), на адресу: Факултет уметности,
Краља Петра I 117, 38227 Звечан. За додатне
информације кандидати се могу обратити на тел.
028/497-924. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА”
38211 Племетина
тел. 028/467-784

Наставник српског језика и
књижевности
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају улове
прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) да имају одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања
и васпитања, лице које је стекло одговарајуће
образовање на студијама – мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; 2) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним
кандидатом); 3) да се против кандидата не води
кривични поступак као и да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела за која је
изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање 3 месеца или није правоснажно осуђиван за кривично дело насиља у породици, одузимања малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица, или родоскврнуће, за кривична
дела примања или давања мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полних слобода,
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 против достојанства личности
и морала; 4) да имају држављанство Републике
Србије; 5) да знају српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе
следећа документа: попуњен пријавни формулар
који се може преузети на званичној интернет страници сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја (који у штампаној форми доставља
уз пријаву); оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија);
уверење о држављанству (оригинал или оверенa
копијa); доказ да се против кандидата не води
кривични поступак као и да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће; за кривична дела примања или
давања мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није
у складу са Законом утврђено дискриминаторно
понашање (уверење из основног суда и уверење

из МУП-а не старије од 6 месеци); лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (кандидат који
буде изабран ће накнадно пре закључења уговора
доставити лекарско уверење). Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови”. Пријаве са потребном
документацијом доставити поштом, или лично, на
адресу школе: ОШ „Свети Сава”, 38211 Племетина,
са назнаком „За конкурс”. Телефон 028/467-784.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће се
узимати у разматрање.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ОСНОВНА ШКОЛА
„ТРЕЋИ КРАГУЈЕВАЧКИ БАТАЉОН”
34000 Крагујевац, Јесењинова 17
тел. 034/302-160

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене преко 60
дана (породиљско и одсуство ради неге
детета)

Наставник физичког васпитања

на одређено време ради замене
привремено одсутног запосленог преко
60 дана (мировање радног односа)
УСЛОВИ: Општи услови утврђени су чл. 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/2019 и
6/2020). Посебни услови: врста и степен стручне
спреме за одређено радно место за које је расписан конкурс прописани су Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18 и 11/2019).

Педагошки асистент

на одређено време до 31.8.2021. године
УСЛОВИ: Општи услови утврђени су чл. 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/2019 и
6/2020). Посебни услови: врста и степен стручне
спреме за одређено радно место утврђени Правилником о педагошком асистенту и андрагошком
асистенту („Сл. гласник РС”, бр. 87/2019), средње
образовање; завршен програм обуке за педагошке
асистенте (девет модула у трајању од 196 часова – 36 ЕСПБ); психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да
лице није осуђивано за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за кандидате није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике
Србије; да лице зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад; познавање
ромског језика.
ОСТАЛО: Пријавни формулар за учешће на конкурсу кандидат преузима са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, www.mpn.gov.rs, попуњава га и
заједно са доказима о испуњавању услова конкурса подноси на адресу школе, са назнаком „За
конкурс”, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Уз пријавни формулар потребно је да
кандидат достави школи: оригинал или оверену
фотокопију дипломе; оригинал или оверену фотокопију доказа да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
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високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова, односно доказа о положеним испитима из
педагогије и психологије или доказ о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу (за
кандидате који поседују наведени доказ); извод
из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или оверену копију); уверење о држављанству
Републике Србије (оригинал или оверена копија,
не старије од 6 месеци); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; доказ о знању српског језика (осим
кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на том језику); оригинал или оверену фотокопију
уверења о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања, у складу са чл. 139 став
1 тачка 3) Закона – уверење из надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци); доказ о
знању српског језика – доказ да је кандидат положио испит из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе (достављају само они
кандидати који одговарајуће образовање нису
стекли на српском језику). Доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима – лекарско уверење, подноси
се пре закључења уговора о раду. Кандидати који
су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима који
врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Напомена: оверена фотокопија јесте фотокопија оригиналног документа која се оверава код
јавног бележника. Неоверене фотокопије докумената сматраће се непотпуном документацијом и по
истој се неће поступити. Благовременом пријавом
сматраће се пријава која у прилогу садржи документа којим кандидат доказује да испуњава услове
означене у конкурсу. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће разматрати. Кандидати ће бити
писмено обавештени о одлуци конкурсне комисије
у законом предвиђеном року. Пријаве са потребном документацијом послати на адресу школе у
затвореној коверти, Јесењинова 17, Крагујевац, са
обавезном назнаком за које радно место се конкурише. Ближа обавештења у вези са расписаним
конкурсом се могу добити лично у секретаријату
школе или на телефон: 034/302-160, сваког радног
дана од 8 до 12 часова.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац
Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Асистент са докторатом за научну
област Физика, ужа научна област
Атомска, молекулска и оптичка
физика
у Институту за физику Факултета,
на одређено време на три године

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, доктор наука – физичке науке, који сходно Закону о високом образовању („Сл. гласник РС”, 88/17, 27/18 – други закон,
73/18, 67/19 и 6/20 – други закон), показује смисао за наставни рад. Остали услови утврђени су
Законом о високом образовању, Статутом Факултета и Правилником о систематизацији послова и
радних задатака Факултета, у складу са којима ће
бити извршен избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба
да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је доставити: биографију са подацима о
досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе
о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате објављених радова, односно радова за који поседују потврду да су прихваћени за
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објављивање до момента пријаве на конкурс.
Кандидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних
органа поводом чињенице да нису правоснажном
пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје
високошколска установа или примања мита у
обављању послова у високошколској установи.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

Редовни професор за научну
област Биологија, ужа научна
област Морфологија, фитохемија и
систематика биљака
у Институту за биологију и екологију
Факултета

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

Асистент са докторатом за научну
област Хемија, ужа научна област
Физичка хемија
у Институту за хемију Факултета, на
одређено време на три године

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, доктор наука – хемијске
науке, који сходно Закону о високом образовању
(„Сл. гласник РС”, 88/17, 27/18 – други закон,
73/18, 67/19 и 6/20 – други закон) показује смисао
за наставни рад. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, Статутом Факултета и
Правилником о систематизацији послова и радних
задатака Факултета, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба
да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је доставити: биографију са подацима о
досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе
о стеченој одговарајућој стручној спреми и спи-

сак и сепарате објављених радова, односно радова за који поседују потврду да су прихваћени за
објављивање до момента пријаве на конкурс.
Кандидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних
органа поводом чињенице да нису правоснажном
пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје
високошколска установа или примања мита у
обављању послова у високошколској установи.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

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

Наставник у звање ванредни
професор, за научну област
Електротехничко и рачунарско
инжењерство, ужу научну област
Електротехника и рачунарство
на одређено време од 5 година

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

К РА Љ Е В О
ПУ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО”

36350 Рашка, Милуна Ивановића бб
тел. 036/736-120

Медицинска сестра – васпитач

на одређено време преко 60 дана, до
повратка раднице са породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање: средње образовање – IV степен, медицинска
сестра – васпитач или лице које има одговарајуће
више образовање, односно одговарајуће високо
образовање на студијама првог степена (основне
струковне студије или специјалистичке струковне
студије), на којима је оспособљено за рад са
децом јасленог узраста – васпитач; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-

минаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни
формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, кандидати достављају потребну документацију у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Конкурс спроводи конкурсна
комисија именована од стране директора Предшколске установе. Докази о испуњености услова из
тачака 1, 3, 4, 5, достављају се уз пријаву, док се
доказ о испуњености услова из тачке 2 (психичка, физичка и здраствена способност) прибавља
пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. Кандидати уз пријаву на конкурс достављају: кратку
биографију – CV, контакт телефон, тачну адресу
боравка, ради достављања писмена и позивања
за обављање психолошке процене способности за
рад са децом, у складу са законом. Пријаве на конкурс са потребним доказима о испуњавању услова
подносе се на горенаведену адресу.

Спремач

на одређено време преко 60 дана, до
повратка раднице са породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање: основно образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријавни формулар, који се преузима са
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају
потребну документацију у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Конкурс спроводи конкурсна комисија именована
од стране директора Предшколске установе. Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4, 5 достављају се уз пријаву, док се доказ о испуњености
услова из тачке 2 (психичка, физичка и здраствена
способност) прибавља пре закључења уговора о
раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у обзир. Кандидати уз пријаву на конкурс достављају: кратку биографију – CV, контакт
телефон, тачну адресу боравка, ради достављања
писмена и позивања за обављање психолошке
процене способности за рад са децом, у складу са
законом. Пријаве на конкурс са потребним доказима о испуњавању услова подносе се на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

36000 Краљево, Излетничка 10
тел. 036/379-700

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу школе у
Каменици, комбиновано одељење
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат
поред општих услова предвиђених Законом о раду
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018),
треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5, чланом 140 став 1 тачка 1 подтачка 1) и 2), тачка 2
и став 2 истог члана, чланом 142 став 1, став 2
став 4 Закона о основама система образовања и
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Наука и образовање
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
– др. закон, 10/2019 и 6/2020). Степен и врста
образовања морају бити у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019,
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020). У складу са чл.
139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018,
10/2019, 6/2020) у радни однос у установи може
да буде примљено лице под условима прописаним
Законом, и то ако: има одговарајуће образовање
прописано чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) и Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20,
16/20 и 19/20). У складу са чл. 142 ст. 1 Закона о
основама система образовања и васпитања, кандидат мора да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник и стручни сарадник који је у
току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, сматра се да има образовање
из чл. 142 ст. 1 овог Закона. Кандидат који нема
образовање из члана 142 ст. 1 овог закона, обавезан је да га стекне у року од једне, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као
услов полагања испита за лиценцу. Кандидат треба и да има: држављанство Републике Србије;
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад – српски језик. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (који се налази у делу
„Запошљавање у просвети”), а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз пријаву на конкурс
кандидат доставља: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оригинал или оверену фотокопију доказа
да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по
6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова,
односно доказ о положеним испитима из педагогије и психологије или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (за кандидате који поседују наведени доказ, а кандидат
који не поседује наведени доказ обавезан је да
га стекне у року од једне, а највише две године
од дана пријема у радни однос, као услов полагања испита за лиценцу, што је регулисано чланом 142. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена копија); уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена копија); доказ да кандидат није
осуђиван за напред наведена кривична дела,
извод из казнене евиденције, прибавља кандидат
у Министарству унутрашњих послова надлежне
полицијске управе (не старије од 6 месеци, ори-
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гинал или оверена копија). Доказ да знају језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад –
српски језик, у обавези су да доставе само они
кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће
високошколске установе да је кандидат положио
испит из српског језика. Лекарско уверење, којим
се потврђује да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, подноси се пре закључења уговора о
раду са изабраним кандидатом. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања у року од осам дана од дана
истека рока за пријем пријава. Кандидати који
су изабрани у ужи избор, у року од осам дана
упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам дана
од дана пријема резултата психолошке процене
способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима
са листе и доноси решење о избору кандидата у
року од осам дана од дана обављеног разговора
са кандидатима. Пријаве се достављају у року од
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”, лично или поштом на горенаведену адресу, радним даном од 8 до 14 часова, са
назнаком „Пријава на конкурс”. Контакт телефон:
036/379-700. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном документацијом
неће се разматрати.

36204 Лађевци, Лађевци бб
тел. 036/851-448

питни рад (српски језик). Доказ да кандидат зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад
– српски језик, у обавези су да доставе само они
кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће
високошколске установе да је кандидат положио испит из српског језика. Кандидат попуњава
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом доставља
школи. Уз пријаву кандидат доставља: оверен препис (копију) дипломе о завршеном образовању;
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена копија); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена копија);
извод из казнене евиденције (оригинал или оверена копија, прибавља кандидат у Министарству
унутрашњих послова надлежне полицијске управе након објаве конкурса); доказ да кандидат зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад
– српски језик, у обавези су да доставе само они
кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће
високошколске установе да је кандидат положио
испит из српског језика (оригинал или оверене
копија). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са децом и ученицима
доставља само изабрани кандидат по окончању
конкурса, а пре закључења уговора о раду. Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују се
на процену психофизичке способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања. Пријаве се достављају
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови”, поштом на горенаведену
адресу или лично, радним даном од 08.00 до 14.00
часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као
и пријаве са неовереном документацијом, неће се
разматрати. За додатне информације обратити се
секретаријату школе, на телефон: 036/851-448.

Наставник разредне наставе

ОШ „ЧИБУКОВАЧКИ ПАРТИЗАНИ”

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДРАГАН ЂОКОВИЋ УЧА”

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне
услове предвиђене Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и
6/2020) и то: чл. 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: да има одговарајуће високо
образовање у складу са чл. 140 став 1 тачка 1)
подтачке (1) и (2) и тачке 2) Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и
6/2020). Степен и врста образовања морају бити у
складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/13,
2/16, 11/16 2/17, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020,
16/2020, 19/2020 и 3/2021); да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (лекарско уверење се подноси пре
закључења уговора о раду са изабраним кандидатом); да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказује се изводом из казнене евиденције који прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске
управе); да има држављанство Републике Србије
(доказује се уверењем о држављанству, у оригиналу или овереној копији, не старије од 6 месеци);
да зна језик на коме се остварује образовно-вас-

36000 Краљево, Карађорђева 178
тел. 036/359-660

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из
чл. 122, 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/18 – др. закони,
10/2019 и 6/2020) и услове прописане Правилником о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 108/2015) и то: да има одговарајуће
високо образовање за наставника основне школе,
педагога или психолога школе, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије), и то: студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисципинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; лице које је стекло
образовање на студијама другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета као лице које
је стекло образовање на студијама другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука мора да има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
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за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има
држављанство Републике Србије; зна српски језик
и језик на коме се остварује образовно васпитни
рад; да има дозволу за рад – лиценцу за наставника, васпитача и стручног сарадника; да има најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има обуку и положен
испит за директора установе (изабрани кандидат
који нема положен испит за директора дужан је
да га положи у року од две године од дана ступања на дужност). Уз пријаву на конкурс кандидат
је дужан да приложи: оверену копију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању, у складу са
одредбом члана 140 Закона; доказ о поседовању
дозволе за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника – лиценцу за рад (оверену копију уверења); доказ о радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања – потврду у оригиналу
или овереној фотокопији, најмање 8 година рада
у области образовања (не старије од 6 месеци);
уверење надлежног суда да против кандидата није
покренут кривични поступак и да није покренута
истрага, у оригиналу или овереној фотокопији (не
старије од 6 месеци); уверење надлежне службе
Министарства унутрашњих послова о подацима из
казненој евиденцији за кривична дела из чл. 139
ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања
и васпитања, у оригиналу или овереној фотокопији (не старије од 6 месеци); уверење Привредног суда да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за привредни преступ у вршењу раније
дужности, у оригиналу или овереној фотокопији
(не старије од 6 месеци); уверење о држављанству Републике Србије, у оригиналу или овереној
фотокопији (не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених, у оригиналу или овереној фотокопији (не старије од 6 месеци); доказ о
резултатима стручно-педагошког надзора школе
и оцену спољашњег вредновања (доставља кандидат који се пријављује на конкурс који је претходно обављао дужност директора школе, уколико
је обављен стручно-педагошки надзор установе);
оверен препис/фотокопију лиценце за директора
школе (ако га кандидат поседује); биографију са
кратким прегледом кретања у служби и предлогом
програма рада директора школе; доказ о знању
српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад доставља само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику,
а доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског језика; лекарско уверење, којим се потврђује
да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним
кандидатом. Кандидат изабран за директора школе који нема положен испит за директора дужан
је да га положи у року од две године од дана ступања на дужност, у складу са условима прописаним законом. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и одштампани формулар заједно са пријавом на конкурс за
избор директора и комплетном документацијом
доставља лично у школу радним данима од 08.00
до 14.00 или поштом на адресу: ОШ „Чибуковачки
партизани”, Карађорђева 178, 36000 Краљево, са
назнаком „Конкурс за избор директора школе”. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве на конкурс се неће узети
у разматрање. Ближе информације могу се добити
у секретаријату школе лично или позивом на телефон: 036/359-660.
Бесплатна публикација о запошљавању

КРУШЕВАЦ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац
Косанчићева 4

1. Сарадник у звање асистента за
ужу научну област Агроекономија
2. Сарадник у звање асистента за
ужу научну област Биологија и
микробиологија
3. Сарадник у звање асистента за
ужу научну област Сточарство
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17 и 113/17) и чланом 72 став 4 Закона о
високом образовању („Службени гласник РС” број
88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019 и
6/2020 – др. Закон), треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 84 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
…6/2020 и др. – закони), чланом 177 Статута
Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у
Нишу”, бр. 8/17...3/19 и 4/19), чланом 114 Статута Пољопривредног факултета у Крушевцу и чланом 5 Правилника о условима, начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа сарадника на Пољопривредном факултету у Крушевцу.
Уз пријаву на конкурс кандидати су у обавези да
Факултету доставе документацију којом доказују
да испуњавају услове из овог конкурса: доказ о
одговарајућој школској спреми (оверени преписи
диплома о завршеним одговарајућим степенима
студија и уверење о статусу студента докторских
академских студија), доказ којим показује смисао за наставни рад, биографију, списак радова
и радове, уверење надлежне полицијске управе
да против кандидата није изречена правноснажна пресуда за кривична дела прописана чланом
72 став 4 Закона о високом образовању издатог
након објављивања конкурса, фотокопију важеће
личне карте, односно очитан образац чиповане
личне карте.

4. Сарадник у звање асистента са
докторатом за ужу научну област
Сточарство
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17 и 113/17) и чланом 72 став 4 Закона о високом образовању („Службени гласник
РС” број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018,
67/2019 и 6/2020 – др. Закон), треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 85. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, /2020 и др.- закони), чланом 178. Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у
Нишу”, бр. 8/17...3/19 и 4/19), чланом 115 Статута
Пољопривредног факултета у Крушевцу и чланом
6. Правилника о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника на Пољопривредном факултету у Крушевцу.
Уз пријаву на конкурс кандидати су у обавези да
Факултету доставе документацију којом доказују
да испуњавају услове из овог конкурса: доказ о
одговарајућој школској спреми (оверени преписи
диплома о завршеним одговарајућим степенима
студија), доказ којим показује смисао за наставни рад, биографију, списак радова и радове, уверење надлежне полицијске управе да против кандидата није изречена правноснажна пресуда за
кривична дела прописана чланом 72 став 4 Закона о високом образовању издатог након објављивања конкурса, фотокопију важеће личне карте,
односно очитан образац чиповане личне карте.
Документацију кандидати подносе на адресу:
Пољопривредни факултет у Крушевцу, Косан-

чићева 4, Крушевац. Документација се подноси
у штампаном и електронском облику на CD-у.
Неблаговремене пријаве као и пријаве кандидата које нису комплетне или поднете по правилима расписаног конкурса, сматраће се неуредним
пријавама и неће бити разматране, о чему декан
Факултета доноси посебан закључак и доставља
га кандидату.

ШОСО „ВЕСЕЛИН НИКОЛИЋ”
37000 Крушевац
Луке Ивановића 17
тел. 037/446-700

Дефектолог наставник у посебним
условима за Програм корективно
стимулативних вежби – корективна
гимнастика / корективно
превентивне вежбе и игре
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање за рад са ученицима са сметњама у развоју
и инвалидитетом и то: високо образовање на студијама другог степена или на основним студијама
у трајању од најмање 4 године по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године а у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл.
РС”, 88/17, 10/19, 6/20) и Правилником о степену
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике са
сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гл. РС
– Просветни гласник” бр. 17/18, 6/20), да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за која је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3
месеца; као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злоствљање малолетног лица или родоскврнуће;
за кривична дела примање мита или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом; без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Попуњен и одштампан формулар кандидати достављају са потребном документацијом о
испуњавању услова из текста конкурса за радно
место за које конкурише. Кандидати уз пријаву на
конкурс достављају следећу документацију: оверена фотокопија дипломе о одговарајућем образовању, оверена фотокопија уверења о стеченој
оспособљености за рад са ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и васпитача у основној школи
за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом
(„Сл. гл. РС – Просветни гласник” бр. 17/18, 6/20);
оригинал или оверена фотокопија уверења о неосуђиваности не старије од 3 месеца; оригинал или
оверена фотокопија уверења о држављанству не
старије од 6 месеци; доказ о познавању језика на
којем се изводи образовно-васпитни рад (уколико
кандидат није стекао образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио
испит из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе, оверена фотокопија).
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење) прибавља се пре закључења
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати у поступку избора кандидата. Пријаве са потребном документацијом слати на горенаведену адресу.
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ЛЕСКОВАЦ
ИСПРАВКА ОГЛАСА
СРЕДЊА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР КРСТИЋ ТОЗА”
16203 Вучје, 29. новембра 10
тел. 016/3427-152

Оглас објављен у публикацији „Послови”, дана
14.04.2021. године, исправља се у делу назива
школе, тако што уместо: ОСНОВНА ШКОЛА, треба
да стоји: СРЕДЊА ШКОЛА. У осталом делу оглас
остаје непромењен.

ОШ „БОЖИДАР МИЉКОВИЋ”
Горњи Присјан

Директор

за мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Дужност директора школе може да
обавља лице које испуњава услове прописане чланом 122 став 5, чланом 139 став 1 тачке 1)-5) и
чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 88/17, 27/2018 и 10/19) и Правилником
о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Службени гласник
РС” број 108/15); 1) да има одговарајуће високо
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне школе, педагога или психолога, то
јест високо образовање стечено: а) на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; (2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука (мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета); или б) високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године, 2) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3) да има дозволу за рад (лиценцу), 4) да има обуку и положен испит за директора школе (кандидатима који лиценцу не поседују
документација се неће сматрати непотпуном, али
ће бити дужни да испит за директора положе у
року од две године од дана ступања на дужност),
5) да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад; 6) да није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7) да има држављанство Републике Србије;
8) да има најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Изузетно, ако се
на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања,
дужност директора основне школе може да обавља
лице које има одговарајуће образовање из члана
140 став 3 истог закона, то јест високо образовање стечено на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три
године или вишим образовањем, за наставника те

44

| Број 931–932 | 28.04.2021.

врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит
за директора установе и најмање десет година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
Уз пријаву на конкурс, кандидат треба да приложи
следећу документацију: 1. доказ о одговарајућем
образовању – оверена фотокопија дипломе или
оверен препис дипломе траженог степена и врсте
образовања; 2. дозволу за рад (лиценцу), односно
уверење о положеном стручном испиту (оверена
фотокопија/препис документа); 3. потврду о радном искуству у установи на пословима образовања
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања (оригинал или оверена фотокопија); 4.
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
(оригинал или оверена фотокопија) – овај доказ
прибавља се пре закључивања уговора о раду; 5.
уверење о држављанству Републике Србије – оригинал или оверена фотокопија (не старије од 6
месеци); 6. доказ да је стекао образовање на српском језику или је положио испит из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе
(диплома издата на српском језику која се приложи као доказ сматра се доказом о знању српског,
кандидати који образовање нису стекли на српском језику знање српског језика доказују потврдом одговарајуће високошколске установе да су
положили испит из српског језика – оригинал или
оверена фотокопија доказа); 7. доказ о савладаној
обуци и положеном испиту за директора установе – уколико кандидат то поседује (оригинал или
оверена фотокопија); 8. извод из матичне књиге
рођених – оригинал или оверена фотокопија (не
старије од 6 месеци); 9. уверење надлежног МУП-а
којим кандидат доказује да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана
139 став 1 тачка 3 Закона и да није утврђено дискриминиторно понашање – уверење не сме бити
старије од дана објављивања конкурса (оригинал
или оверена фотокопија); 10. уверење основног
суда да против кандидата није покренут кривични
поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога за
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона – уверење
не сме бити старије од дана објављивања конкурса
(оригинал или оверена фотокопија); 11. уверење
надлежног привредног суда да кандидат није
осуђиван за привредни преступ у вршењу раније
дужности у складу са Законом и Правилником –
уверење не сме бити старије од дана објављивања
конкурса (оригинал или оверена фотокопија); 12.
доказ о резултату стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања, уколико се пријављује лице које је претходно обављало
дужност директора (оригинал или оверена фотокопија); 13. доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду, уколико га кандидат поседује
(оригинал или оверена фотокопија извештаја просветног саветника); 14. пријаву са радном биографијом са прегледом кретања у служби; оквирни
план рада за време мандата. Документација без
доказа о положеном испиту за директора школе
сматраће се потпуном, а изабрани кандидат биће
дужан, да у законском року, када министар пропише услове, програм обуке и начин полагања испита за директора, положи наведени испит у складу
са чланом 122 Закона о основама система образовања и васпитања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране, као ни фотокопије
докумената које нису оверене од стране надлежног
органа (суда, органа општинске/градске управе,
јавног бележника). Пријављени кандидати писмено
ће бити обавештени о избору директора у складу
са законом. Пријаве са овом документацијом се не
враћају и задржавају се у архиви школе. Пријаве
са доказима о испуњавању свих услова тражених
конкурсом слати у затвореној коверти препорученом поштом, са назнаком: „Пријава на конкурс
за директора”, на адресу школе ОШ „Божидар
Миљковић” Горњи Присјан, 16212 Свође или донети лично на адресу школе радним даном од 08.00
до 12.00 часова. Коннтак тел. 065/2496-221. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
16212 Свође, Тегошница

Наставник српског језика и
књижевности
са 95% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017 и 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 –
др. закон и 6/2020) и чл. 3 Правилника о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018 и 11/2019), и
то: да има одговарајуће високо образовање: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: а) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; б) студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука (у овом случају је неопходно да кандидат мора
да има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета); 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. децембра 2005. године. Изузетно, наставник
јесте лице са стеченим одговарајућим високим
образовањем на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три
године или вишим образовањем; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за која је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу за законом,
утврђено дискриминаторно понашање – члан 139
ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и
27/2018 – др. закон и 6/2020); да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете (формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања – http://www.mpn.gov.rs), а
потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи. Уз
пријавни формулар кандидати достављају: уверење о држављанству Републике Србије, оригинал
или оверена копија, не старије од 6 месеци; оригинал или оверена копија изода из матичне књиге
рођених са холограмом; оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; доказ о знању српског језика (осим
кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на том језику); оригинал или оверену фотокопију
уверења о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања у складу са чл. 139 став
1 тачка 3) Закона – уверење из надлежне полицијске управе, не старије од 6 месеци; доказ о
знању српског језика – доказ да је положио испит
из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (достављају само они кандидати
који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику); доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно).
ОСТАЛО: Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и уче-
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ницима кандидат је дужан да достави пре закључивања уговора о раду. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Кандидати који буду изабрани
у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Конкурсна
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам
дана од дана пријема разултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима.
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Пријаве са потребном
документацијом достављају се на адресу школе
у затвореној коверти, лично или поштом са назнаком: „За конкурс – наставник српског језика и
књижевности”, ОШ „Вук Караџић”, 16212 Свође,
Тегошница. Пожељно је да кандидати у пријави
назначе контакт телефон. Све потребне инофрмације могу се добити код секретара школе на телефон: 063/886-0974.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ТАСИЋ”
16000 Лесковац
тел. 016/212-701

Директор

на мандатни период
од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 122, 123, 139 и чланом 140 ст.
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 то: 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. закони, 10/2019 и 6/2020); да има
дозволу за рад – лиценцу за наставника, васпитача и стручног сарадника; да има положен испит за
директора установе (изабрани кандидат који нема
положен испит за директора дужан је да га положи у законском року); да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање или злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад; да има
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар који се
преузима са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
кандидат је дужан да достави следећу документацију, у оригиналу или овереној фотокопији, не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених са холограом; уверење о држављанству РС;
диплому о стеченом одговарајућем образовању;
уверење о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу наставника, васпитача и стручног сарадника; уверење о положеном испиту за
лиценцу директора (пријава која не садржи уверење о положеном испиту за лиценцу директора
неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року положи испит за директора); доказ о знању језика на
Бесплатна публикација о запошљавању

којем се изводи образовно-васпитни рад у школи,
уколико одговарајуће образовање није стечено
на том језику; уверење основног суда да против
кандидата није покренут кривични поступак нити
истрага за кривична дела из његове надлежности; уверење привредног суда да није правоснажно
осуђиван за привредни преступ; доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања из казнене евиденције МУП-а РС; потврду
о најмање 8 година радног стажа у установи на
пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; доказ о разултатима стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања (само кандидати
који су претходно обављали дужност директора
установе; преглед кретања у служби са биографским подацима – радна биографија, као и доказ
о резултатима стручно-педагошког надзора у
раду кандидата – извештај просветног саветника (уколико је кандидат имао појединачни стручно-педагошки надзор). Комисија цени и доказ о
резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника). Рок
за подношење пријава на конкурс је 15 дана од
дана објављивања. Сви изрази, појмови, именице
и глаголи који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на
особе женског пола. Непотпуне и неблаговремене
пријаве комисија неће узети у разматрање. Пријаве са достављеном документацијом се не враћају
и задржавају се у архиви школе. Пријаве се достављају непосредно или путем поште, са назнаком
„Пријава на конкурс за директора”, на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара, на број телефона: 016/212-701.

ЛОЗНИЦ А
СРЕДЊА ШКОЛА
„МАЛИ ЗВОРНИК”
15318 Мали Зворник
Краља Петра I 12
тел. 015/471-003

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 122, чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018,
10/2019 и 6/2020) и Правилником о ближим условима за избор директора установе образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, број 108/15),
и то: да поседује одговарајуће високо образовање
из члана 140 став 1 тачка 1) и 2) и став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: 1. студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2. студије другог степена из научне, односно стручне
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; 3) лице из става 1
тачка 1) подтачка 2) овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне области,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета (да испуњава услове за
наставника ове школе, педагога или психолога);
да има дозволу за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника (лиценцу или стручни испит);
да има најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да је прошао
обуку и положио испит за директора установе; да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена чланом 139 став 1 тачка 3) Закона

о основама система образовања и васпитања и чл.
7 Правилника о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања и непостојање дискриминаторног понашања, утврђеног у
складу са законом; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Правилником о ближим условима
за избор директора установе образовања и васпитања прописано је да кандидат за директора не
може да буде лице које је правноснажно осуђено
за привредни преступ у вршењу раније дужности; да предност за избор директора има кандидат
који је стекао нека од звања према прописима из
образовања; да кандидат за директора не може
да оствари предност приликом избора ако је у
току избора утврђено да је против њега покренут
кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој
није претходила истрага или доношењем решења
о одређивању притвора пре доношења оптужног
предлога за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање мита или давање мита и
друга кривична дела против службене дужности,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом. Правилником је такође
прописано да предност за избор директора има
кандидат који је стекао неко од звања према прописима из области образовања (кандидат који је
стакао нека од звања у процесу напредовања у
току рада може да приложи и доказ о томе, овај
доказ није обавезан). Комисија за избор директора цениће и доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника), ако га поседује, као и доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања, ако је кандидат
претходно обављао дужност директора установе.
ОСТАЛО: Уз одштампан и попуњен пријавни формулар преузет са званичног сајта Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, кандидат
треба да приложи: оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту; оригинал или оверену фотокопију потврде о радном искуству у области образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања (не старију од 6 месеци); уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или
оверену фотокопију, не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверену фотокопију); уверење полицијске управе да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (оригинал
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци);
уверење привредног суда да није правноснажно
осуђен за привредни преступ у вршењу раније
дужности (оригинал или оверена фотокопија, не
старије од 30 дана); уверење основног суда да
против кандидата у току избора није покренут
кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој
није претходила истрага или доношењем решења
о одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање мита или давање мита и
друга кривична дела против службене дужности,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
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међународним правом без обзира на изречену
кривичну санкцију (оригинал или оверена фотокопија издато након објављивања конкурса); доказ о
знању српског језика достављају само кандидати
који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника) уколико је надзор вршен, а уколико
се на конкурс пријави кандидат који је претходно
обављао дужност директора установе, дужан је да
достави резултате стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања (оригинал или оверену фотокопију извештаја); биографију са кратким прегледом кретања у служби,
са предлогом програма рада директора школе
(необавезно), друге доказе о својим стручним и
организациоим способностима (необавезно). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси се пре
закључења уговора о раду. Кандидат који нема
положен испит за директора, дужан је да га положи у року до две године од дана ступања на дужност. Директора школе именује министар на период од четири године. Поступак за избор директора
спроводи комисија за избор директора, именована
од стране Школског одбора. Рок за за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријава на конкурс, са потребном документацијом, подноси се школи поштом,
препорученом пошиљком, у затвореној коверти,
на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс
за директора школе” или се предаје лично, код
секретара школе, радним даном од 10 до 13 часова. Ближе информације о конкурсу се могу добити код секретара школе и преко тел. 015/471-003,
радним даном од 8 до 13 часова.

НИШ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ПРОТА СТЕВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ”
18220 Алексинац
Др Тихомира Ђорђевића бб

Наставник биологије

са 10% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
боловања
УСЛОВИ: Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави може да изводи
лице које је стекло одговарајућу стручну спрему
за извођење наставе биологије и звање у складу
са Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета,
стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-испр., 13/2016,
2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020, 15/2020
и 1/2021), (професор биологије; дипломирани
молекуларни биолог и физиолог; дипломирани
биолог; професор биологије – хемије; дипломирани професор биологије и хемије; дипломирани
биолог за екологију и заштиту животне средине;
дипломирани биолог, смер заштита животне средине; дипломирани биолог заштите животне средине; дипломирани биолог – еколог; дипломирани професор биологије; дипломирани професор
биологије – мастер; дипломирани биолог – мастер; дипломирани молекуларни биолог – мастер;
дипломирани професор биологије – хемије – мастер; мастер биолог; мастер професор биологије).
Кандидат треба да испуњава опште услове прописане законом за заснивање радног односа и
посебне услове предвиђене чланом 139 и чланом
140 и 142. 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), као и из члана 142. став 1
истог закона: обавезно образовање лица из члана
140 овог закона је образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих нај-
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мање по шест бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и шест бодова праксе
у установи у складу са Европским системом преноса бодова (доказ – уверење надлежне установе). Образовање из става 1. овог члана, наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезан да
стекне у року од једне, а највише две године од
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Диплома о стручној спреми стеченој на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односне групе предмета;
студије другог степена из области педагошког наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука;
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице
из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора
да има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да приложи: попуњен пријавни
формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
потписану биографију; оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми; доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (доставља у року од једне а највише две године од дана пријема у радни однос,
као услов за полагање испита за лиценцу), и то:
потврда високошколске установе о броју бодова,
доказ о положеном испиту за лиценцу или доказ о
положеним испитима из педагогије и психологије;
уверење о држављанству (оверен препис/фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оверен
препис/фотокопију); доказ о познавању језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад; уверење о неосуђиваности за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање или родоскврнуће, за
кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
лекарско уверење (уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима, доставља се пре закључења уговора о раду). Уверења не могу да буду старија од 6
месеци. Кандидати који буду изабрани у ужи избор
биће упућени на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима. Пријаве се подносе
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се могу доставити лично или на
адресу: Техничка школа „Прота Стеван Димитријевић”, 18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб.
Телефон: 018/800-068.

Наставник српског језика и
књижевности

са 50% радног времена, на одређено
време до повратка запослене којој
мирује радни однос због именовања на
функцију директора Центра за културу и
уметност у Алексинцу
УСЛОВИ: Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави може да изводи
лице које је стекло одговарајућу стручну спрему
за извођење наставе српског језика и књижевности и звање у складу са Законом о основама
система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника из
општеобразовних предмета, стручних сарадника и
васпитача у стручним школама („Службени гласник РС-Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016,
13/2016-испр., 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019,

2/2020, 14/2020, 15/2020 и 1/2021), (професор,
односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор,
односно дипломирани филолог за југословенску
књижевност и српскохрватски језик; професор,
односно дипломирани филолог за југословенску
књижевност и општу књижевност; професор српског језика и српске књижевности; професор српскохрватског језика са јужнословенским језицима;
професор југословенске књижевности и српског
језика; професор југословенске књижевности са
страним језиком; професор српског језика и књижевности; професор српске књижевности и језика;
професор српске књижевности и језика са општом
књижевношћу; професор југословенских књижевности; дипломирани филолог за књижевност
и српски језик; дипломирани филолог за српски
језик и књижевност; дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; мастер
професор језика и књижевности студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност;
Српска књижевност; Српска књижевност и језик;
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Српска филологија: српски језик и књижевност; Српски језик и примењена лингвистика;
Филологија, модули: Српски језик и Српски језик
и компаративна књижевност; Компаративна књижевност са теоријом књижевности; мастер филолог студијски програми: Српски језик; Српски
језик и књижевност; Српска књижевност; Српска
књижевност и језик; Српска књижевност и језик
са општом књижевношћу; Српска филологија:
српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна
књижевност; мастер професор књижевности и
језика србиста; мастер професор књижевности и
језика – компаратиста; мастер професор предметне наставе. Лице из тачке 1) овог члана које је
стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Српски језик и књижевност;
Српска књижевност и језик; Српска књижевност
и језик са компаратистиком; Српска филологија:
српски језик и књижевност; Србистика). Кандидат
треба да испуњава опште услове прописане законом за заснивање радног односа и посебне услове
предвиђене чланом 139 и чланом 140 и 142. 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),
као и из члана 142. став 1 истог закона: обавезно образовање лица из члана 140 овог закона је
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи
у складу са Европским системом преноса бодова
(доказ – уверење надлежне установе). Образовање из става 1. овог члана, наставник, васпитач
и стручни сарадник је обавезан да стекне у року
од једне, а највише две године од дана пријема
у радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу. Диплома о стручној спреми стеченој на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односне групе предмета; студије
другог степена из области педагошког наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука;
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице
из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора
да има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да приложи: попуњен пријавни
формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
потписану биографију; оверен препис/фотокопију
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Наука и образовање
дипломе о стеченој стручној спреми; доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (доставља у року од једне а највише две године од дана пријема у радни однос,
као услов за полагање испита за лиценцу), и то:
потврда високошколске установе о броју бодова,
доказ о положеном испиту за лиценцу или доказ о
положеним испитима из педагогије и психологије;
уверење о држављанству (оверен препис/фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оверен
препис/фотокопију); доказ о познавању језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад; уверење о неосуђиваности за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање или родоскврнуће, за
кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
лекарско уверење (уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима, доставља се пре закључења уговора о раду). Уверења не могу да буду старија од 6
месеци. Кандидати који буду изабрани у ужи избор
биће упућени на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима. Пријаве се подносе
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се могу доставити лично или на
адресу: Техничка школа „Прота Стеван Димитријевић”, 18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб.
Телефон: 018/800-068.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН РАДОВИЋ”

18000 Ниш, Ђердапска 45

Наставник предметне наставе
– наставник информатике и
рачунарства
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла на
радном месту наставника предметне наставе –
наставник информатике и рачунарства може бити
примљен кандидат који испуњава следеће услове:
учесник конкурса поред општих услова предвиђених Законом о раду, треба да испуњава и посебне
услове предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1) –
5), чланом 140 став 1 и 2. чланом 142. став 12.и 4.
Закона и услове из Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник Републике
Србије – Просветни гласник” број 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020 и
19/2020) и то: да је стекао одговарајуће високо
образовање: на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких
наука; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима којима су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године. Учесник конкурса из тачке 1)
подтачка (2) мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета.
Обавезно образовање кандидата је образовање из
психолошких, педагошких, и методичних дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
шест бодова праксе у установи, у складу са ЕвропБесплатна публикација о запошљавању

ским системом преноса бодова (који је обавезан
да стекне у року од једне, а највише две године од
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу). Кандидат који је у току
студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу сматра се да има образовање из претходног става; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Услови из тачака 1)-5)
доказују се приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. Доказ о испуњености
услова из тачке 1), 3)-5) саставни су део пријаве
на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре
закључења уговора о раду. Услови: професор,
односно дипломирани професор (са завршеним
основним студијама у трајању од најмање четири
године), по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године у
области информатике, математике, физике, електротехнике, машинства или техничког образовања); професор, односно дипломирани професор
(са завршеним основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године, двопредметне студије, где је један
предмет обавезно информатика; дипломирани
математичар, дипломирани физичар, дипломирани
информатичар (сви смерови и одсеци, са завршеним основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године); дипломирани инжењер (са завршеним основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године у
области информатике, информационих технологија, организационих наука, електротехнике и
рачунарске технике; дипломирани економиста (са
завршеним основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године у области информатике); мастер професор
у области информатике, математике, физике,
електротехнике, машинства; мастер професор
(двопредметне студије) где је један предмет обавезно информатика; мастер математичар, мастер
физичар, мастер информатичар (свих смерова и
одсека); мастер инжењер у области информатике,
информационих технологија, организационих наука, електротехнике или рачунарске технике; мастер економиста у области информатике; мастер
дизајнер медија у образовању; мастер библиотекар-информатичар; мастер професор предметне
наставе (претходно завршене студије првог степена из области информатике, информационих технологија, математике, физике, организационих
наука, електротехнике или рачунарске технике),
мастер инжењер машинства. Лица која су стекла
академско звање мастер морају да имају у оквиру
завршених основних академских студија положено
најмање пет испита из информатичких предмета,
од тога најмање један из области Програмирање и
два предмета из једне или две следеће области –
Математика или Теоријско рачунарство. Наставу и
друге облике образовно-васпитног рада из предмета Информатика и рачунарство може да изводи
и лице које је на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима које су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године, савладало програм рачунарства и
информатике у трајању од најмање четири семестра. По расписаном конкурсу учесник конкурса

треба да поднесе: попуњени пријавни формулар
са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених (само учесник конкурса који је променио
презиме, односно име после издавања уверења,
односно дипломе); оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије,
(оригинал не старији од 6 месеци, овера фотокопије не старија од 6 месеци); оригинал доказа
надлежне полицијске управе да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал не старији од 30 дана); оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, а за лица којима још није издата
диплома оверену фотокопију уверења о стеченом
одговарајућем образовању; оверену фотокопију
доказа о претходно завршеноним студијама првог
степена из области информатике, информационих
технологија, математике, физике, организационих
наука, електротехнике или рачунарске технике
(само учесник конкурса са звањем мастер професор предметне наставе); оверену фотокопију доказа да је у оквиру завршених основних академских
студија положио најмање пет испита из информатичких предмета, од тога најмање један из
области Програмирање и два предмета из једне
или две следеће области – Математика или Теоријско рачунарство (само учесник конкурса који је
стекао академско звање мастер); оверену фотокопију доказа о савладаном програму рачунарства и
информатике у трајању од најмање четири семестра (само учесник конкурса са основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима које су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године); оверену фотокопију
дипломе о завршеним студијама првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета (само учесник
конкурса који има завршене студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука); оверену
фотокопију доказа надлежне високошколске установе о образовању из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова од којих најмање по
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова (само учесник конкурса који је образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стекао на високошколској установи у току
студија или након дипломирања); оверену фотокопију доказа надлежне високошколске установе о
положеним испитима из педагогије и психологије
односно оверену фотокопију доказа о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу (само
учесник конкурса који је у току студија положио
испит из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу); оверену фотокопију доказа одговарајуће високошколске
установе о положеном испиту из српског језика
(само учесник конкурса који одговарајуће образовање није стекао на српском језику). Уколико
учесник конкурса не достави доказе из тачке 10) и
11) пријава се сматра потпуном, али кандидат који
буде засновао радни однос по конкурсу, обавезан
је да наведено образовање стекне у року од једне,
а највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу.
Услови за заснивање радног односа морају бити
испуњени и после заснивања радног односа.
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Наука и образовање
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање. У
поступку одлучивања о избору кандидата конкурсна комисија утврђује испуњеност услова за
пријем у радни однос из члана 139 Закона, врши
ужи избор кандидата које упућује на психолошку
процену способности за рад са ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. У року од
осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са ученицима,
сачињава листу кандидата који испуњавају услове
за пријем у радни однос, обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду, доставља уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима. Пријаву послати на адресу:
Основна школа „Душан Радовић”, Ђердапска 45,
Ниш. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе. Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве се неће узети у разматрање. Термини изражени у овим тексту у
граматичком мушком роду подразумевају природни женски и мушки род лица на која се односе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”

18360 Сврљиг, Гордане Тодоровић бб

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: за директора предшколске установе
може да буде изабрано лице које испуњава услове предвиђене чланом 140 став 1, 2 и 3 Закона
о основама система образовања и васпитања и
има: одговарајуће високо образовање за васпитача и стручног сарадника стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије, дозволу за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора установе и најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања; или на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора
установе и најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања; одговарајуће високо образовање за васпитача стечено
на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем, дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника; обуку и положен испит за директора установе и најмање десет
година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог
одговарајућег образовања. Поред наведених,
кандидат треба да испуњава и следеће услове: да
је држављанин Републике Србије, да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање а у складу са чланом 139 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања, да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом, зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад, да има дозволу за рад – лиценцу. Директор
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установе се бира на период од 4 године. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи. Потребна документација
која се прилаже на конкурс: пријаву на конкурс;
биографију са прегледом кретања у служби; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; потврду о радном стажу
(годинама рада) у установи/предшколској установи на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања; оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству; оригинал или оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију уверења да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (уверење полицијске управе из казнене евиденције МУП-а и уверење надлежног суда
да није покренут кривични поступак и није покренута истрага); доказ да није осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дужности – оригинал
или оверена фотокопија уверења о некажњавању
из Привредног суда; доказ о познавању језика на
коме се остварује образовни-васпитни рад кандидат доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику – доказ да је
положио испит језика са методиком по програму
одговарајуће високошколске установе; лекарско
уверење – доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом
подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду; уколико се на конкурс пријави лице
које је претходно обављало дужност директора
установе, дужно је да достави доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника), резултате
стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања; доказ о обуци и положеном испиту за директора установе (оверену фотокопију.) прилаже кандидат који је исти положио.
Изабрани кандидат који нема положен испит за
директора, дужан је да га у прописаном законском
року положи. Пријава на конкурс обавезно треба
да садржи податке о кандидату (име и презиме
кандидата, адресу пребивалишта, односно боравишта, контакт телефон) и попис документације
која се доставља уз пријаву. Рок за пријављивање
на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Сва приложена документација мора бити
у оригиналу или оверена фотокопија. Приложена
документација не сме бити старија од шест месеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаву на конкурс заједно са потребном документацијом доставља се
поштом на адресу: Предшколска установа „Полетарац”, Гордане Тодоровић бб, 18360 Сврљиг или
се лично предаје у Установи са назнаком: „Конкурс за директора”. Ближе информације о конкурсу могу се добити у Установи преко телефона:
018/823-430.

цима (доказ се доставља при закључењу уговора
о раду); да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да имају
држављанство Републике Србије; да знају српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Врста образовања: професор математике;
дипломирани математичар; дипломирани математичар за теоријску математику и примене; дипломирани математичар за рачунарство и информатику; дипломирани математичар – информатичар;
дипломирани математичар – професор математике; дипломирани математичар за математику
економије; професор математике и рачунарства;
дипломирани математичар – астроном; дипломирани математичар – теоријска математика; дипломирани математичар – примењена математика;
дипломирани инжењер математике (са изборним
предметом основи геометрије); дипломирани
информатичар; дипломирани професор математике – мастер; дипломирани математичар – мастер;
дипломирани инжењер математике – мастер (са
изборним предметом основи геометрије); професор математике – теоријско усмерење; професор
математике – теоријски смер; мастер математичар; мастер професор математике; дипломирани
професор математике и рачунарства – мастер из
области математичких наука; мастер математичар – професор математике. Лица која су стекла
академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Математика или Примењена
математика (са положеним испитом из предмета
Геометрија или Основи геометрије). Кандидати су
дужни да доставе: пријавни формулар доступан
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, попуњен
и одштампан; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању (кандидати који су завршили
други степен, достављају и диплому са основних
академских студија); уверење о неосуђивансти
издато у МУП-у (оргинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству (оргинал или оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оргинал или оверену фотокопију); кандидат
који није стекао образовање на српском језику
доставља доказ о знању српског језика на коме
се изводи образовно-васпитни рад; изјаву сагласности да школа може да достави податке о личности Националној служби за запошљавање ради
психолошке процене способности за рад са децом
и ученицима. Вршиће се психолошка процена способности за рад са децом и ученицима коју врши
Национална служба за запошљавање, применом
стандарнизованих поступака. Пријаве слати на
адресу школе, Гимназија „Бора Станковић”, Вожда Карађорђа 27 Ниш или предати непосредно у
сектретаријату школе, у коверти са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос”, у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ГИМНАЗИЈА „БОРА СТАНКОВИЋ”

Сарадник за унапређивање
превентивне здравствене заштите /
сарадник за исхрану

18000 Ниш, Вожда Карађорђа 27

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
прописане чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”
број 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20): да имају одговарајуће образовање; да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и учени-

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛАНЕ”
18220 Алексинац, Мишићева 1

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, односно до
повратка запослене на рад
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: виша или висока струковна школа здравственог смера; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да зна српски
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језик и језик на којем остварује образовни-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарста просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Потребна
документација: CV; оверена фотокопија дипломе
о стеченој стручној спреми; оригинал или оверена
фотокопија уверења о држављанству; оригинал
или оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених; лекарско уверење (изабрани кандидат
доставља пре закључења уговора о раду); оригинал или оверена фотокопија уверења да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење полицијске управе из
казнене евиденције МУП-а и из надлежног суда).
Уверења не могу бити старија од 6 месеци. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
слати на адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс
за радно место сарадник за унапређивање превентивне здравствене заштите / сарадник за исхрану на одређено време”, Предшколска установа
„Лане”, Мишићева 1, 18220 Алексинац. Телефон:
018/4804-827 и 018/4804-949.

ОСНОВНА ШКОЛА
„УЧИТЕЉ ТАСА”

18000 Ниш, Рајићева 24

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе –
наставник немачког језика
УСЛОВИ: одговарајуће образовање – предвиђено
чланом 140 став 1 и 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – др.
закон, 10/19 и 6/2020), односно високо образовање стечено: на студијама другог степена – мастер академске студије, мастер струковне или специјалистичке академске студије (студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета;
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких
наука – у ком случају је неопходно да су завршене
студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета) или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године за наставника основне школе, педагога или психолога и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 55/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20
и 3/21); услов из члана 142. став 1 и 4. Закона
о основама система образовања и васпитања;
психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима; да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
Бесплатна публикација о запошљавању

из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике
Србије; знање српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву са биографским подацима на конкурс кандидат подноси:
попуњен пријавни формулар који се преузима са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; доказ о стеченом одговарајућем образовању (оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању, односно
уверења о стеченом одговарајућем образовању за
лица којима још није издата диплома); оригинал
доказа надлежне полицијске управе 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 кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал не старији од
30 дана); доказ о испуњењу услова из чл. 142.
став 1 и 4. Закона о основама система образовања и васпитања: доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, издат
од стране одговарајуће високошколске установе,
односно уверење или други одговарајући документ о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном
стручном испиту, односно о положеном испиту за
лиценцу (оверена фотокопија); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству Републике Србије,
не старије од шест месеци (оригинал или оверена
фотокопија). Уколико кандидат није стекао образовање на српском језику у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе (оверена фотокопија). Лекарско уверење
као доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом подноси изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Уколико учесник конкурса не достави доказе из тачке
4. пријава се сматра потпуном, али кандидат који
буде засновао радни однос по конкурсу, обавезан
је да наведено образовање стекне у року од једне
а највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу.
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе. У току поступка одлучивања
о избору кандидата за пријем у радни однос врши
се претходна провера психолошких способности
кандидата који уђу у ужи избор. Проверу психолошких способности за рад са ученицима врши
надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Рок за подношење пријава по конкурсу је 8 дана. Пријаве
са доказима о испуњености услова подносе се на
адресу школе: ОШ „Учитељ Таса”, Рајићева 24,
18000 Ниш, са назнаком „За конкурс”. Непотпуне
и неблаговремене пријаве се неће разматрати, а
сви кандидати у пријави треба да наведу број контакт телефона и тачну адресу. Термини изражени
у овим тексту у граматичком мушком роду подразумевају природни женски и мушки род лица
на која се односе.

Посао се не чека,
посао се тражи

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ”
18252 Мерошина, Нишка бб
тел. 018/4892-036

Секретар

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане чланом 132 став 2, чланом 139 и чланом
140 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон
и 6/2020), и то: да има стечено високо образовање из области правних наука на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године и дозволу за рад секретара
(лиценцу за секретара); да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и језик на
ком се остварује образовно-васпитни рад. Подношење пријаве: Кандидати попуњавају пријавни
формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете и уз попуњен и
одштампан пријавни формулар достављају школи
следећу документацију (у оригиналу или у овереној фотокопији): радну биографију; извод из матичне књиге рођених, односно венчаних; уверење о
држављанству Републике Србије, не старије од 6
месеци; диплому или уверење о стеченом образовању; уверење о положеном испиту за лиценцу за
секретара (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном испиту за лиценцу за секретара достављају уверење о положеном
правосудном испиту; лица са положеним стручним испитом за запослене у органима државне
управе уместо уверења о положеном испиту за
лиценцу за секретара достављају уверење о положеном стручном испиту за запослене у органима
државне управе; лица са положеним државним
стручним испитом уместо уверења о положеном
испиту за лиценцу за секретара достављају уверење о положеном државном стручном испиту);
уверење из казнене евиденције, уверење МУП-а
да лице није осуђивано (издато након објављивања овог конкурса). Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса кандидат може доставити лично (од 9 до 12 часова) или препорученом
пошиљком у затвореној коверти на којој је написано име и презиме кандидата, са назнаком „не
отварати”, на адресу: Основна школа „Јастребачки
партизани”, Нишка бб, 18252 Мерошина, са назнаком „За конкурс за радно место секретара школе”.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Напомена: Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити разматране. Подаци који се прикупљају
биће искоришћени искључиво у сврху обраде
података у конкурсном поступку, у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник
РС”, бр. 87/18). Уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Одлука о избору кандидата биће
донета у складу са члановима 154 и 155 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон,
10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020). Сходно
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члану 132 став 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон
и 6/2020), секретар који има положен стручни испит за секретара, правосудни или стручни
испит за запослене у органима државне управе
или државни стручни испит, сматра се да има
лиценцу за секретара. Предност приликом избора
имаће кандидати који имају лиценцу за секретара
или други одговарајући испит, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон,
10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020). У случају
да секретар нема положен испит за лиценцу за
секретара, сходно члану 132 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019,
27/2018 – др. закон и 6/2020), уводи се у посао
и оспособљава за самосталан рад савладавањем
програма за увођење у посао и полагањем испита
за лиценцу за секретара у складу са Правилником
о полагању стручног испита за секретара установе
образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 8/2011). Ближе информације о конкурсу могу
се добити путем телефона: 018/4892-036.

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Ћирила и Методија 2

Наставник у звању доцента
за ужу научну област Филозофија
(Увод у логику 1 и Логика 1)
Наставник у звању доцента за
ужу научну област Српска и
компаративна књижевност
(Српска књижевност неомодернизма
(1941-1980) и Књижевност
краја 20. и почетка 21. века
у друштвеном контексту)
Наставник у звању доцента за ужу
научну област Француски језик
(Савремени француски језик 3 и
Контрастивна лингвистика)
Сарадник у звању сарадника у
настави за ужу научну област
Англистичка лингвистика
(Морфологија енглеског језика и
Савремени енглески језик 2)
Сарадник у звању сарадника у
настави за ужу научну област
Руска књижевност и култура
(Руска књижевност друге половине
XX века и Руски романтизам)
УСЛОВИ: за стицање звања и заснивање радног односа наставника и сарадника прописани
су Законом о високом образовању, Правилником
о поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Нишу, Статутом Филозофског факултета у Нишу и Правилником о избору у звања сарадника Филозофског
факултета у Нишу. Конкурс је отворен петнаест
дана од дана објављивања за избор наставника.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања за
избор сарадника. Кандидати за избор наставника
подносе пријаву на конкурс у штампаном облику
и електронском облику (ворд верзија, мејл адреса pravna@filfak.ni.ac.rs). Образац за пријаву преузима се са wеб портала Факултета http: //www.
filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izboru-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и
следећа документа: биографију, библиографију,
радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука
или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија), потврду о најмање три године
педагошког искуства у високошколској установи,
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уверење надлежне полицијске управе да против
њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72 став 4 Закона о високом
образовању и попуњен, одштампан и потписан
образац о испуњавању услова за избор у звање
наставника који се налази на веб-порталу Универзитета у Нишу: www.npao.ni.ac.rs. За попуњавање
обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог на: www.npao.ni.ac.rs. Уколико кандидат
нема кориснички налог потребно је да се јави
Служби за опште и правне послове Филозофског
факултета у Нишу (pravna@filfak.ni.ac.rs). Кандидати за избор сарадника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском облику
(ворд верзија, мејл адреса pravna@filfak.ni.ac.rs).
Образац за пријаву преузима се са веб портала
Факултета http: //www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/
category/186-obrasci-izbor-u-zvanjа или у Служби
за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву
кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије
диплома о завршеним нивоима студија, оверену
фотокопију дипломе о одговарајућем магистеријуму заједно са потврдом о прихваћеној теми
докторске дисертације или уверење о уписаним
докторским академским студијама, уверење о
уписаним мастер академским студијама, уверење
надлежне полицијске управе да против њих није
изречена правноснажна пресуда за кривична дела
из члана 72 став 4 Закона о високом образовању.
Конкурсни материјал може се доставити и у електронској форми. Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће
бити разматране.

НОВИ СА Д
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

Доцент или ванредни професор за
ужу научну област Психијатрија и
психолошка медицина

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 Универзитета у
Новом Саду, Правилником о ближим условима за
избор у звање наставника Универзитета у Новом
Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом
Саду и чланом 21 Правилника о изборима у звања
наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета Нови Сад или VIII степен стручне
спреме, научни назив доктора наука из области за
коју се бира и остали услови за ванредног професора утврђени чланом 74 Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду,
Правилником о ближим условима за избор у звање
наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом
Медицинског факултета у Новом Саду и чланом
22 Правилника о изборима у звања наставника,
сарадника и истраживача Медицинског факултета
Нови Сад. Посебан услов: Кандидати који конкуришу за клиничке предмете подносе доказ да су
у радном односу у установи која је наставна база
Факултета.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да приложи: краћу биографију, фотокопију личне
карте (уколико лична карта поседује чип, доставити 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 публикација (у два примерка), CD са радовима и публикацијама који су наведени у списку, Образац упитника и Образац пријаве на конкурс се преузимају
са сајта: https: //www.mf.uns.ac.rs/dokumenta.php;
доказ о педагошком искуству и позитивно оцењеној педагошкој активности; доказ о некажњавању

(преузима се у СУП-у). Пријаве са документацијом
подносе се на Писарници Медицинског факултета Нови Сад, Хајдук Вељкова 3, Нови Сад, са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Медицински факултет
задржава право да контактира пријављене кандидате за случај потребе допуне документације, те
вас молимо да доставите тачне податке за контакт. Доказ о некажњавању можете доставити
најкасније 30 дана од дана објављивања конкурса,
с обзиром на потребну процедуру издавања предметног доказа. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс
је објављен у публикацији „Послови” 28. априла
2021. године.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КОСТА ТРИФКОВИЋ”

21000 Нови Сад, Берислава Берића 2
тел. 021/444-063

Наставник биологије
УСЛОВИ: одговарајућа врста и степен стручне
спреме прописане законом. Поред општих услова
за заснивање радног односа, прописаних Законом
о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), потребно је
да кандидат испуњава и посебне услове прописане члановима 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника 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 и 11/19); има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и
6 бодова праксе у установи за кандидате који су
завршили основне студије у трајању од најмање
4 године, по пропису који је уређивао високо
образовање, почев од 10.09.2005. године; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије, не старије од 6 месеци; извод из
матичне књиге рођених, не старији од 6 месеци;
да зна језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: попуњен формулар за пријем у радни
однос у установи образовања и васпитања са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; оригинал или оверену фотокопију дипломе о одговарајућем стеченом
образовању; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству и извода из матичне
књиге рођених (не старије од шест месеци); доказ
о неосуђиваности – извод из казнене евиденције,
који издаје МУП Србије (не старији од шест месеци), 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). Кандидати који буду изабрани у ужи избор, биће упућени
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на бројеве телефона које
су навели у својим пријавама. Разговор са кандидатима ће се обавити у просторијама школе, а о
месту и времену ће бити благовремено обавештени. Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене, непотпуне, уз које нису приложени дока-
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зи који се траже конкурсом, као ни пријаве оних
кандидата који не испуњавају услове у погледу
образовања, врсте и степена стручне спреме. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве се подносе у канцеларији секретара ОШ
„Коста Трифковић”, Берислава Берића 2, 21000
Нови Сад.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА”
21460 Врбас
Блок Саве Ковачевића 8
тел. 021/705-100

Васпитач

на одређено време до 04.02.2022.
године, замене одсутне запослене до
повратка са породиљског одсуства
односно одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: одговарајуће образовање на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или мастер
струковне студије) и специјалистичке струковне
студије по прописима који су уређивали високо
образовање у периоду од 10. септембра 2005.
године до 07. октобра 2017. године на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; на студијама
првог степена (основне струковне студије, основне
академске студије или специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или
више образовање, психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, није осуђивано
правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије, зна
српски језик и језик на којем се остварује образовно- васпитни рад. Пријаве слати на адресу:
Предшколска установа „Бошко Буха” Врбас, Блок
„Саве Ковачевића” 8, Врбас са назнаком: „За конкурс”, или лично, сваког радног дана од 08.00 до
12.00 сати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБА СТАНКОВИЋ”

21300 Беочин, Доситеја Обрадовића 4а

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: кандидат за директора предшколске
установе треба да испуњава услове прописане
чланом 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије”, бр. 88/2017, 2027/18 –
др. закони, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020),
и то да има: 1. одговарајуће високо образовање
за васпитача или стручог сарадника стечено: на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука (лице мора
да има завршене студије првог степена из научне,
Бесплатна публикација о запошљавању

односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета), или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године, дозволу за рад
наставника, васпитача и стучног сарадника, обуку
и положен испит за директора установе и најмање
осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања. Дужност директора установе може да
обавља и лице које има образовање из члана 143
став 3 Закона о основама система образовања и
васпитања за васпитача (наставник, васпитач
са стеченим високим образовањем на студијама првог степена – основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије,
студијама у трајању од три године или са вишим
образовањем), дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит
за директора установе и најмање 10 година рада
у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег
образовања. Изабрани директор који нема положен испит за директора дужан је да га положи у
року од две године од дана ступања на дужност.
Кандидат треба и: 2. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4.
има држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик и језик на коме се остварује образовно
васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: пријавни формулар, уверење о
држављанству Републике Србије, оригинал или
оверена фотокопија (не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених, оригинал или
оверена фотокопија (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, оригинал или оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, радну биографију, оквирни план рада за време мандата, доказе о поседновању организационих способности
(факултативно), уверење надлежног Министарства унутрашњих послова да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, (не старије од 6 месеци), уверење надлежног 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 кривична
дела из чл. 7 став 4 Правилника о ближим условима за избор директора установе образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, број 108 од
24. децембра 2015), оригинал или оверену фотокопију (не старије од 6 месеци); уверење надлежног привредног суда да кандидат није осуђиван
за привредни преступ у вршењу раније дужности,
оригинал или оверена фотокопија (не старије од
6 месеци); доказ о знању српског језика и језика
на коме се изводи образовно-васпитни рад само
уколико одговарајуће образовање није стечено

на српском језику; доказ о резултату стручно –
предагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника), ако га поседује; доказ о
резултату стручно – педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања (само кадидати
који су претходно обављали дужност директора
установе), потврду о радном стажу – најмање осам
година рада у установи на пословима образовања
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, сходно члану 140 став 1 и 2 или најмање
10 година рада у предшколској установи на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања, сходно члану 140 став
3 Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал); лекарско уверење – да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима прибавља се пре закључења
уговора о раду, доказ о обуци и положеном испиту за директора установе (оригинал или оверену
фотокопију); пријава која не садржи доказ о положеној обуци и испиту за директора неће се сматрати непотпуном, па ће изабрани кандидат бити
у обавези да положи испит за директора у законском року. Комисија ће ценити и доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника); кандидат који је
претходно обављао дужност директора предшколске установе дужан је да достави доказ о резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Кандидат попуњава
пријавни формулар (образац на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја), а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом
доставља установи. Пријава на конкурс обавезно
садржи податке о кандидату (име, презиме, адреса пребивалишта, контакт телефон). Пријава са
потребном документацијом подноси се у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за директора
предшколске установе”. Рок за пријављивање на
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање. Документација се може доставити лично или поштом на горе наведену адресу.
Ближе информације о конкурсу се могу добити
од секретара предшколске установе на телефон:
062/1145-927.

ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”

26352 Иланџа, Милоша Црњанског 88

Наставник физике

на одређено време до повратка
запосленог са дужности директора,
за 30% радног времена
(6 часова наставе недељно)
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: професор
физике, дипломирани физичар, професор физике
и хемије, дипломирани педагог за физику и хемију,
професор физике и основа технике, дипломирани
педагог за физику и основе технике, професор
физике и математике, дипломирани астрофизичар,
дипломирани физичар за примењену физику и
информатику, професор физике и хемије за основну школу, професор физике и основа технике за
основну школу, дипломирани физичар за примењену физику, професор физике за средњу школу, дипломирани физичар истраживач, дипломирани професор физике и хемије за основну школу,
дипломирани професор физике и основа технике
за основну школу, дипломирани физичар за општу
физику, дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику, дипломирани педагог за
физику и општетехничко образовање ОТО, дипломирани астроном, смер астрофизика, професор
физике – информатике, дипломирани физичар –
медицинска физика, дипломирани професор физике мастер, дипломирани физичар мастер, мастер
физичар, мастер професор физике, мастер професор физике и хемије, мастер професор физике и
информатике, дипломирани физичар мастер физике – метеорологије, дипломирани физичар мастер

28.04.2021. | Број 931–932 |

51

Наука и образовање
физике – астрономије, дипломирани физичар –
мастер медицинске физике, дипломирани професор физике – хемије, мастер, дипломирани професор физике – информатике, мастер, дипломирани
физичар – професор физике мастер, дипломирани
физичар – теоријска и експериментална физика
– мастер, дипломирани физичар – примењена и
компјутерска физика – мастер, дипломирани физичар – примењена физика и информатика – мастер, дипломирани физичар – професор физике и
основа технике за основну школу – мастер, дипломирани физичар – професор физике и хемије за
основну школу – мастер; мастер професор математике и физике; мастер професор информатике
и физике; дипломирани физичар – информатичар;
мастер професор предметне наставе. Лица која
су стекла академско звање мастер морају имати
претходно завршене основне академске студије на
студијским програмима из области физике. Кандидат треба да испуњава услове утврђене чл. 139
и 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службенигласник РС”, број 88/2017,
27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020) и чланом
3 став 1 тачка 8 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну
документацију, заједно са одштампаним и потписаним пријавним формуларом достављају школи.
Уз потписану пријаву на конкурс, кандидати треба
да приложе: доказ о поседовању држављанства
Републике Србије (извод из матичне књиге рођених или уверење о држављанству, оригинал или
оверену фотокопију не старију од 6 месеци); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о положеном стручном испиту (ако поседују); уверење о неосуђиваности и о
непостојању дискриминаторног понашања; доказ
о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности доставља кандидат пре закључења
уговора о раду. Пријаву кандидати треба да доставе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса
на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс
– наставник физике”. За све додатне информације
позовите: 013/659-168. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „23. МАЈ”
26000 Панчево
Браће Јовановић 89

Наставник групе стручних предмета
хемијско-технолошке струке
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник групе стручних предмета
Производња и прерада хране
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова о заснивању радног односа предвиђених Законом о раду, кандидат
треба да испуњава услове за заснивање радног
односа предвиђене чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/17, 27/18 – др. Закон, 10/19, 27/18 – др.
закон и 6/20), посебне услове у погледу стручне
спреме за радна места предвиђена Правилником
о врсти стручне спреме наставника, помоћних
наставника и стручних сарадника у стручним школама („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр.
5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001,
3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007,
4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011 и 9/2013,
6/2014, 5/2015 – др. правилници, 8/2015, 2/2017
– др. правилник) и Правилником о систематизацији радних места у Техничкој школи „23. мај”
Панчево за радно место наставник групе стручних
предмета хемијско-технолошке струке и за радно
место наставник групе стручних предмета Производња и прерада хране и осталих занимања, у
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складу са горе поменутим Правилником о врсти
стручне спреме наставника, помоћних наставника
и стручних сарадника у стручним школама. Образовно-васпитни рад у школи могу да обављају
наставник и стручни сарадник који су стекли одговарајуће високо образовање у смислу члана 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др.
Закон, 10/19, 27/18 – др. закон и 6/20): 1) кандидат треба да има одговарајуће стечено високо
образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; 2) кандидат треба да
има одговарајуће стечено високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године; лице из
става 1, тачка 1, подтачка 2 овог члана мора да
има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет
односно групу предмета; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три (3) месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја, против човечности и других
добара заштићених међународним правом без
обзира на кривичну санкцију и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме остварује образовно-васпитни рад. Наведени услови доказују се приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. Докази о испуњености
услова 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на конкурс, а испуњеност услова под 2 доказује се пре
закључивања уговора о раду. Кандидат попуњава
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства и са одштампаним пријавним
формуларом доставља и следећу документацију:
диплому (уверење) о одговарајућем образовању
(оригинал или оверену фотокопију); уверење о
држављанству РС (оригинал или оверену фотокопију); уверење да није кажњаван за горе наведена дела (оригинал или оверену фотокопију). У
пријави за конкурс кандидат треба да наведе тачну адресу и контакт телефон. Конкурс спроводи
Конкурсна комисија коју именује директор. Комисија доноси решење на основу члана 154 Закона
о основама система образовања и васпитања васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др.
Закон, 10/19, 27/18 – др. закон и 6/20). Кандидати
који буду изабрани у ужи избор, у року прописаном цитираним чланом цитираног закона, биће
послати на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима. Процену врши служба
надлежна за послове запошљавања. Пријаве се
подносе у року од 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови”, лично у секретаријату школе, од 8 до 15 сати, или поштом на
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс”.
Детаљније информације могу се добити путем
телефона: 013/318-977. Неблаговремене и неуредне пријаве неће бити узете у разматрање.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОША ПИЈАДЕ”

12320 Жагубица, 25. септембар 2
тел. 012/7643-190

Наставник ликовне културе

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139, 140 ст. 1 и 2 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), и то: 1. да
има одговарајуће високо образовање из члана 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), и
то: (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Лице из члана 140
става 1 тачке 1) подтачка (2) мора ди има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Кандидат треба да испуњава и
услове у погледу степена и врсте образовања прописане Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника 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
и 11/19) за радно место за које конкурише; 2. да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиља у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примања мита или
давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. да има држављанство Републике
Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Потребно је да кандидати попуне пријавни формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са
одштампаним формуларом достављају школи. Кандидати уз пријаву на конкурс треба да доставе школи
следећу документацију: оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем високом образовању, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверену копију), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену копију), уверење о
неосуђиваности (не старије од 6 месеци, оригинал
или оверену копију), кратку биографију – CV са адресом и бројем телефона. Доказ о знању српског језика
и језика на којем се остварује образовно-васпитни
рад у школи се доставља само уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику или језику на којем се остварује образовно-васпитни рад.
Доказ о здравственој способности за рад са децом и
ученицима – лекарско уверење, не старије од 6 месеци, доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве на конкурс са потребном документацијом достављају се у затвореној коверти на
адресу: Основна школа „Моша Пијаде” Жагубица,
Улица 25. септембар 2, 12320 Жагубица, са назнаком
„Пријава на конкурс”. Конкурс остаје отворен 8 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране.
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Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА
„САВА ВЕЉКОВИЋ”
26354 Добрица

Наставник физике

на одређено време до повратка
запосленог са дужности директора,
са 30% радног времена
(6 часова наставе недељно)
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: одговарајуће образовање: професор физике, дипломирани физичар, професор физике и
хемије, дипломирани педагог за физику и хемију,
професор физике и основе технике, дипломирани педагог за физику и основе технике, професор
физике и математике, дипломирани астрофизичар, дипломирани физичар за примењену физику и информатику, професор физике и хемије за
основну школу, професор физике и основа технике за основну школу, дипломирани физичар за
примењену физику, професор физике за средњу
школу, дипломирани физичар истраживач, дипломирани професор физике и хемије за основну школу, дипломирани професор физике и основа технике за основну школу, дипломирани физичар за
општу физику, дипломирани физичар за теоријску
и експерименталну физику, дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО,
дипломирани астроном, смер астрофизика, професор физике – информатике, дипломирани физичар – медицинска физика, дипломирани професор
физике мастер, дипломирани физичар мастер,
мастер физичар, мастер професор физике, мастер
професор физике и хемије, мастер професор физике и информатике, дипломирани физичар мастер
физике-метеорологије, дипломирани физичар мастер физике-астрономије, дипломирани физичар
мастер медицинске физике, дипломирани професор физике-хемије, мастер, дипломирани професор физике-информатике, мастер, дипломирани
физичар – професор физике мастер, дипломирани физичар – теоријска и експериментална физика мастер, дипломирани физичар – примењена и
компјутерска физика мастер, дипломирани физичар – примењена физика и информатика мастер,
дипломирани физичар – професор физике и основа технике за основну школу мастер, дипломирани физичар – професор физике и хемије за основну школу мастер; мастер професор математике и
физике; мастер професор информатике и физике;
дипломирани физичар – информатичар; мастер
професор предметне наставе. Лица која су стекла
академско звање мастер морају имати претходно
завршене основне академске студије на студијским
програмима из области физике. Кандидат треба да
испуњава услове утврђене чл. 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 – др. закон,
10/2019 и 6/2020) и чланом 3 став 1 тачка 8 Правилниика о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и
11/2019). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства,
а потребну документацију, заједно са одштампаним
и потписаним пријавним формуларом достављају
школи. Уз потписану пријаву на конкурс, кандидати
треба да приложе: доказ о поседовању држављанства Републике Србије (извод из матичне књиге
рођених или уверење о држављанству, оригинал
или оверену фотокопију, не старију од 6 месеци);
оверен препис / фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми; уверење о положеном стручном
испиту (ако поседује); уверење о неосуђиваности и
о непостојању дискриминаторног понашања. Доказ
о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности доставља кандидат пре закључења
уговора о раду. Пријаву кандидати треба да доставе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса,
на адресу ОШ „Сава Вељковић”, Светог Саве 408,
26354 Добрица, са назнаком „За конкурс – наставник физике”. За све додатне информације позовите:
013/659-009. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА
„ОЛГА ПЕТРОВ”

26234 Банатски Брестовац
Олге Петров 1

Наставник математике
на одређено време

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос кандидат треба да испуњава и посебне
услове прописане одредбама чл. 139, 140, 142,
143, и чл. 144 став 1 и став 2 тачка 3, чл. 155
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17 27/18 – други
закон, 10/19 и 6/20 – даље: Закон), Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи и Правилником
о организацији и систематизацији послова у ОШ
„Олга Петров” у Банатском Брестовцу. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи. Потребна
документација коју треба доставити: 1) пријавни формулар, 2) радна биографија, 3) диплома
о стеченом одговарајућим образовању (оверена
фотокопија не старија од 6 месеци), 4) документ о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту (уколико кандидат исто поседује), оверена
фотокопија, не старија од 6 месеци, 5) уверење о
држављанству, оригинал или оверена фотокопија,
не старија од 6 месеци, 6) доказ о знању језика на
којем се изводи образовно-васпитни рад у школи
(уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику), 7) извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), 8) доказ да кандидат није лице
осуђивано правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање или
давање мита; за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (чл. 139 став 1 тачка 3 закона), оригинал
или оверена фотокопија не старија од 6 месеци,
9) доказ да има психофизичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
доставља само изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду.
ОСТАЛО: Избор се врши у складу са Законом.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс спроводи конкурсна комисија
која утврђује испуњеност услова кандидата за
пријем у радни однос из члана 139 Закона у року
од 8 дана од истека рока рока за пријем пријава.
Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року
од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 8
дана од пријема резултата психолошке процене
способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима и доноси решење о избору кандидата у року
од 8 дана од обављеног разговора са кандидатима. Напред наведену документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом и радном
биографијом, кандидати достављају лично или
путем поште на адресу школе: Олге Петров 1,
26234 Банатски Брестовац, са назнаком „За конкурс – наставник математике”, у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса.

Пословни центри НСЗ

ПИРОТ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈА РАДОСТ”
18330 Бабушница, 7. бригаде 18

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон,
10/2019 и 6/2020), у даљем тексту: Закон и то:
да има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад у установи. Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у
радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова саставни су део пријаве на конкурс, изузев доказа из тачке 2 који се
прибавља пре закључења уговора о раду. Одговарајуће образовање: (1.1.) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то:
(1.2.) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (1.3.) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука. У овом случају је
неопходно да лице има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета; на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице
са стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем. Дужност директора предшколске установе може да обавља лице које има:
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона, за
васпитача или стручног сарадника, дозволу за рад
наставника, васпитача или стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе и
најмање 8 година рада на пословима образовања
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања. Дужност директора предшколске установе може да обавља и лице које има: одговарајуће
образовање из члана 140 став 3 Закона за васпитача, дозволу за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора установе и најмање 10 година рада у
предшколској установи на пословима образовања
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања. Изабрани директор, ако нема положен
испит за директора, дужан је да га положи у року
од 2 године од дана ступања на дужност.
ОСТАЛО: Кандидат треба да приложи следеће
доказе: 1. радну биографију са кратким прегледом
кретања у служби; 2. доказ да поседује одговарајуће образовање (оригинал или оверену фотокопију); 3. доказ о положеном испиту за лиценцу
(оригинал или оверену фотокопију); 4. доказ о
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обуци и положеном испиту за директора установе (оригинал или оверену фотокопију); 5. доказ
о радном стажу, потврду о годинама рада у установи образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; 6. доказ да није осуђиван, у складу са одредбом члана 139 став 1 тачка 3) Закона (уверење о некажњавању из МУП-а,
не старије од 6 месеци); 7. доказ да се против
кандидата не води истрага и да нису покренуте
истражне радње код надлежних судова, основног
и вишег (не старије од 6 месеци); 8. доказ да није
осуђиван за привредни преступ у вршењу раније
дужности (уверење о некажњавању из привредног суда), не старије од 6 месеци; 9. уверење о
држављанству Републике Србије, не старије од 6
месеци (оригинал или оверену фотокопију); 10.
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверену фотокопију); 11. доказ о знању језика на
коме се изводи васпитно-образовни рад у установи – српског језика (уколико кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику, у
обавези је да достави доказ да је положио испит
из српског језика идговарајуће високошколске
установе); 12. доказ да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење, не старије од 6 месеци),
кандидат који буде изабран исто може прибавити
непосредно пре закључења уговора о раду; 13.
уколико се на конкурс јави лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави оверену фотокопију извештаја о
резултату стручно-педагошког надзора (извештај
просветног саветника) и резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања; 14. оквирни план рада за време мандата. Документација се доставља у три примерка,
један оригинал или оверена фотокопија и две обичне фотокопије оригинала или оверених фотокопија. Пријава на конкурс обавезно мора да садржи
податке о кандидату: име и презиме кандидата,
адресу пребивалишта, односно боравишта, контакт телефон, адресу електронске поште ако је
кандидат поседује и попис документације која
се доставља уз пријаву као доказ о испуњености
тражених услова. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Пријава на конкурс за избор директора
заједно са потребном документацијом доставља се
поштом на горенавдену адресу установе, са назнаком „Конкурс за избор директора” или предаје
лично у установи сваког радног дана од 08.00 до
13.00 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се изимати у разматрање приликом одлучивања. О резултатима конкурса кандидати ће
бити благовремено обавештени у року од 8 дана
од дана пријема решења о именовању директора
установе, које доноси министар просвете, науке и
технолошког развоја. За све додатне информације
о конкурсу, заинтересовани кандидати се могу
обратити сваког радног дана од 08.00 до 13.00
часова, на телефон број 010/385-202.

ПОЖ АРEВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
12000 Пожаревац
Јована Шербановића 10
тел. 012/223-371

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора је лице које
испуњава услове прописане чл. 122, 139, члан 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017
и 27/2018 – други закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о ближим условима за избор директора
образовних установа („Службени гласник РС”, бр.
108/2015). Услови за избор директора су следећи:
1) поседовање одговарајућег високог образовања:
1) на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за
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одговарајући предмет, односно групе предмета и
(2) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких
наука (лице мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета);
2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године,
за наставника, педагога или психолога, и то за рад
у школи оне врсте и подручја рада којој припада
школа; 2) дозвола за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника; 3) да има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе; 4) најмање осам година рада у установи, на пословима
образовања и васпитања, после стеченог одговарајућег образовања; 5) да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 6) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело или привредни преступ
утврђен Законом о основама система образовања
и васпитања; 7) да није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 8) да има
држављанство Републике Србије; 9) да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад у школи. Ако се на конкурс не пријави ниједан
кандидат с одговарајућим високим образовањем
из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за директора може
бити изабрано, поред наведених услова, и лице
које поседује: 1) одговарајуће образовање: на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или више
образовање, за наставника оне врсте школе којој
припада школа; 2) најмање десет година рада
у установи, на пословима образовања и васпитања, после стеченог одговарајућег образовања.
Као доказе кандидат треба да достави: попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; доказ о држављанству (оригинал или оверен препис / фотокопију
уверења о држављанству, које није старије од
6 месеци и извода из матичне књиге рођених);
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом
образовању (лица са звањем мастер достављају
и диплому основних академских студија); оверен
препис / фотокопију доказа о знању српског језика
и језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима); оверен препис
/ фотокопију документа о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту; доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита и друга кривична
дела против службене дужности, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
привредни преступ у вршењу раније дужности и
о непостојању дискриминаторног понашања (оригинал уверења МУП-а из казнене евиденције и
оригинал уверења привредног суда издатих након
објављивања конкурса); доказ 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
доношење оптужног предлога – за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита и друга кривична дела против
службене дужности, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом (оригинал уверења из основног суда издатог након

објављивања конкурса); доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима (оригинал или оверен препис / фотокопију лекарског уверења надлежне здравствене
установе – доставља се пре закључења уговора);
потврду о радном искуству у установи на пословима образовања и васпитања, после стеченог одговарајућег образовања – мора да садржи податак о
радном стажу и пословима које је лице обављало
(оригинал); доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата – извештај просветног
саветника (фотокопију, ако кандидат поседује);
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања (фотокопија, само кандидати који су претходно обављали дужност директора установе); оверен препис /
фотокопију лиценце за директора установе (ако је
кандидат поседује); радну биографију са кратким
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе. Фотокопије доказа оверава надлежни орган, у супротном се неће узети у
разматрање. Благовременом пријавом на конкурс
сматра се пријава која је непосредно предата школи пре истека рока утврђеног у конкурсу или је
пре истека тог рока предата пошти у облику препоручене пошиљке. Ако последњи дан рока пада у
недељу или на дан државног празника, или у неки
други дан кад школа не ради, рок истиче истеком
првог наредног радног дана. Потпуном пријавом
сматра се пријава која садржи све прилоге који се
захтевају у конкурсу. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима кандидат је дужан да достави
пре закључења уговора о међусобним правима и
обавезама. Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан
је да га положи у року од две године од дана ступања на дужност, у супротном престаје му дужност директора. Директор се бира на период од
четири године. Рок за пријављивање на конкурс је
15 дана од дана расписивања конкурса. Потребну
документацију доставити на адресу школе: Основна школа „Доситеј Обрадовић”, Јована Шербановића 10, 12000 Пожаревац, у затвореној коверти,
лично или путем препоручене поште са назнаком:
„Конкурс за директора школе”. Додатне информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на телефон: 012/223-371.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРОФЕСОР БРАНА ПАУНОВИЋ”
12315 Рашанац, Пожаревачка 4
тел. 012/340-375

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати за наставника разредне
наставе треба да испуњавају следеће услове: да
поседују одговарајуће образовање из члана 140
Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о врсти стручне спреме
наставника, васпитача и стручних сарадника у
основној школи – за наставника разредне наставе („Сл. гл. РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016 и 10/2016), да испуњавају услове
прописане чланом 139 став 1тачка 1), 2), 3), 4) и
5) Закона о основама система образовања и васпитања; став 1. у радни однос у установи може
да буде примљено лице, под условима прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за 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,
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и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4) има држављанство
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази
о испуњености услова из става 1 тач. 1), 3) 4) и
5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из
тачке 2) прибавља се пре закључивања уговора о
раду. Кандидати попуњавају формулар на званичној страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве на конкурс слати на адресу: ОШ „Професор Брана Пауновић”,
Пожаревачка 4, 12315 Рашанац, тел. 012/340-375,
skolarasanac@gmail.com.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
31300 Пријепоље
Бродарево

1. Наставник математике

ИО Орашац, за 88% радног времена

2. Наставник информатике
за 75% радног времена

3. Наставник физике

за 80% радног времена

4. Наставник физике ИО Орашац
за 30% радног времена

5. Наставник математике
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС” број: 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19
и 6/20) и Правилником о врсти и степену образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник – Просветни гласник”,
број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,
13/18, 11/19 и 2/20) и то: да је стекао одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: а) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; б) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких науке; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године, да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у настави, у складу са
европским системом преноса бодова; за кандидате са положеним стручним испитом или лиценцом
за наставника сматра се да има наведено образовање; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин Републике
Србије; зна српски језик и језик на коме се остваБесплатна публикација о запошљавању

рује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са
пријавом на конкурс и попуњеним и одштампаним пријавним фолмуралом доставља Школи. Уз
пријаву на конкурс са кратком биографијом (CV) и
попуњеним пријавним формуларом треба приложити: – оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем високом образовању; потврду високошколске установе да кандидат има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у настави, у складу са
европским системом преноса бодова или оверену
копију уверења о стручном испиту или положеној лиценци за наставника; оргинал или оверену
копију уверења о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци); оргинал или оверену
копију извода из матичних књига рођених; доказ
о неосуђиваности – уверење из казнене евиденције да лице није осуђивано (уверење из МУП-а
– не старије од 6 месеци); уверење из Основног
суда да против кандидата није покренут кривични
поступак за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са Законом,
утврђено дискриминаторно понашање (не старије
од 6 месеци); доказ о знању српског језика као
и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад у школи (доказ кандидат доставља само
уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику); доказ о радном стажу у образовању (кандидат доставља уколико поседује радни
стаж у образовању)-листинг ПИО-а. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење доставља изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду – не старије од 6 месеци).
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве на конкурс са кратком
биографијом (CV) и са потребним документима,
заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају лично или на адресу Основна школа
„Светозар Марковић” у Бродареву, Пионирска број
11, 31305 Бродарево, са назнакон „За конкурс за
пријем у радни однос”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
Школе, радним даном од 8 до 13 часова, лично
или путем телефона 033/777-102.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МИША ЦВИЈОВИЋ”
31300 Пријепоље
Санџачких бригада 9

Директор

на мандатни период
од четири године
УСЛОВИ: I Кандидат треба да испуњава услове
прописане члановима 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања. 1. У погледу
образовања кандидат треба да испуњава услове
прописане чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања и то да
има одговарајуће образовање стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно струч-

не области или области педагошких наука. Лице
мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; дужност директора предшколске установе може да обавља и лице
које има образовање из члана 140 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања
за васпитача и то да има стечено одговарајуће
високо образовање на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању
од три године или вишим образовањем, дозволу
за рад (лиценцу) за васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у предшколској
установи на пословима васпитања и образовања
након стеченог одговарајућег образовања; 2. дозволу за рад (лиценцу) васпитача и стручног сарадника; 3. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом; 4. да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиља у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5. да има држављанство
Републике Србије; 6. да зна српски језик и језик
на коме се остварује васпитно – образовни рад
(достављају само кандидати који одговарајуће
образовање нису стекли на српском језику); 7.
да има најмање осам година рада у предшколској
установи на пословима васпитања и образовања
након стеченог одговарајућег образовања. 8. да
има обуку и положен испит за директора установе (кандидати који немају положен испит дужни
су да га положе у року од 2 године од ступања
на дужност директора). II Кандидати су дужни да
уз пријаву на конкурс доставе: 1. радну биографију са кратким прегледом кретања у служби; 2.
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 3. оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (лиценци); 4.
потврду о радном искуству у области образовања
и васпитања; 5. доказ о неосуђиваности у складу
са одредбама члана 139 став 1 тачка 3) Закона о
основама система образовања и васпитања – уверење МУП-а; 6. доказ да се против кандидата не
води кривични поступак – потврда суда; 7. доказ
да кандидат није осуђиван за привредни преступ
(Привредни суд Ужице); 8. извод из матичне књиге рођених; 9. уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 10. доказ да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом лекарско уверење; 11. оверену фотокопију лиценце за директора уколико је
поседује; 12. доказ о резултатима стручно – педагошког надзора установе (извештај просветног
саветника) и оцена спољашњег вредновања за
кандидате који су претходно обављали дужност
директора установе. Кандидат који се пријављује
на конкурс попуњава пријавни формулар (образац на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја) и
потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом, доставља Установи. Рок
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Пријаве са потпуном документацијом
уз назнаку „Конкурс за директора”, доставити на
адресу: Предшколска установа „Миша Цвијовић”,
Санџачких бригада 9, 31300 Пријепоље.

Посао се не чека,
посао се тражи
28.04.2021. | Број 931–932 |
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ПРОКУПЉЕ
ПУ „СУНЦЕ”

18430 Куршумлија
Косовска 36а
тел. 027/381-534

Директор

на мандатни период
од 4 године
УСЛОВИ: За директора установе може бити
изабрано лице које испуњава услове прописане одредбама чл. 122 став 3 и 4, члана 139 и
чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017 и 27/18, 10/2019), и то: директор предшколске установе може бити васпитач или стручни сарадник који има: 1. одговарајуће високо
образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије, мастер струковне студије)
и то: студије другог степена из научне области
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или
имтердисциплине, мултидисциплине, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука, под условом да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета)
или на основним студијама у трајању од најмање
4 године, по пропису који је уређивао образовање до 10. септембра 2005. године; дозволу за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе и
најмање осам година рада у установи на пословима васпитања и образовања након стеченог
одговарајућег образовања; 2. директор предшколске установе може бити васпитач који има:
одговарајуће високо образовање и то: високо
образовање за васпитача стечено на студијама првог степена (основне акдемске, односно
струковне студије и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем; дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и
положен испит за директора установе и најмање
десет година рада у предшколској установи на
пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат треба и: да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примања и давања мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискримитарно понашање; да има држављанство РС; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати поносе: пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и документацију у оригиналу или овереној
фотокопији, не старијој од 6 месеци: дипломе о
завршеном одговарајућем образовању, уверење о
положеном стручном испиту или испиту за лиценцу уверење о положеном испиту за директора
установе, потврду о радном искуству на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања, уверење о држављанству,
извод из МК рођених, лекарско уверење да имају
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, биографију са кратким
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прегледом кретања у служби, уверење суда да
против њих није покренута истрага, нити поднет
оптужни предлог, нити подигнута оптужница за
кривична дела из надлежног суда. Уверење ПУ да
кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и да није правоснажно осуђиван за привредни преступ у вршењу
раније дужности, прибавља установа. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на горе наведену адресу
или лично, са назнаком: „За конкурс за директора установе”. Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања.

СМЕДЕРЕВО
ОШ „ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ”
11300 Смедерево
Анте Протића 3
тел. 026/617-376

Наставник историје

на одређено време до повратка
одсутне запослене са боловања
дужег од 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти и степену образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи за извођење
наставе за предмет историја; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима; извршена психолошка процена способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике
Србије; знање српског језика и језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију;
непостојање дискриминаторног понашања на
страни кандидата, утврђеног у складу са законом.
Кандидати попуњавају пријавни формулар који се
налази на званичној интернет страници Министарства просвете, а заједно са одштампаним пријавним формуларом школи достављају: 1. радну биографију; 2. уверење о држављанству; 3. извод из
матичне књиге рођених; 4. диплому или уверење
о стеченом образовању; 5. уверење о положеном испиту за лиценцу или уверење о положеним
испитима из психологије, педагогике и методике
од најмање 30 бодова, од којих најмање 6 бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова; 6. уверење
о неосуђиваности које издаје надлежна полицијска управа; 7. кандидати који образовање нису
стекли на српском језику потребно је да приложе
доказ о знању српског језика. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Тражена документа приложити у оригиналу или оверене фотокопије (овера не сме бити
старија од 6 месеци). Уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених и уверење о неосуђиваности не смеју бити старији од 6 месеци.
Уколико се, уместо дипломе, прилаже уверење о
стеченом образовању, не сме бити старије од 6
месеци. Неблаговремене, непотпуне пријаве, као
и пријаве уз које су достављене неоверене фотокопије потребних докумената, неће се узимати у
разматрање. Пријаве донети лично или послати
на адресу: ОШ „Димитрије Давидовић”, Анте Протића 3, 11300 Смедерево. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе, телефоном на бр. 026/616-392 или имејлом:
djordjeddskola@gmail.com.

Чистачица

на одређено време до повратка
одсутне запослене са боловања
дужег од 60 дана
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања:
минимум први степен образовања (основна школа); поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима; извршена психолошка процена способности за рад са
децом и ученицима; поседовање држављанства
Републике Србије; знање српског језика; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију;
непостојање дискриминаторног понашања на
страни кандидата, утврђеног у складу са законом. Кандидати попуњавају пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, а заједно са одштампаним пријавним формуларом школи достављају: 1.
радну биографију; 2. уверење о држављанству;
3. извод из матичне књиге рођених; 4. диплому
или уверење о стеченом образовању; 5. уверење
о неосуђиваности које издаје надлежна полицијска
управа; 6. кандидати који образовање нису стекли
на српском језику потребно је да приложе доказ
о знању српског језика. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Потребно је тражена документа приложити у оригиналу или оверене фотокопије (овера не сме бити
старија од 6 месеци). Уверење о држављанству,
извод из МК рођених и уверење о неосуђиваности
не смеју бити старији од 6 месеци. Неблаговремене, непотпуне пријаве, као и пријаве уз које
су достављене неоверене фотокопије потребних
докумената, неће се узимати у разматрање. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, телефоном: 026/616-392 или имејлом:
djordjeddskola@gmail.com. Пријаве донети лично
или послати на адресу: ОШ „Димитрије Давидовић”, Анте Протића 3, 11300 Смедерево.

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”
25284 Станишић, Његошева 12
тел. 025/830-111

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време до повратка
запослене с породиљског одсуства,
за 94,44% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: 1. одговарајуће образовање прописано
чланом 140 Закона о основма система образовања
и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017,
27/2018 – други закони, 10/2019 и 6/2020) и чланом 3 Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС – 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, 16/2020,
19/2020 и 3/2021), 1) професор српског језика и
књижевности, 2) професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком, 3) професор
српске књижевности и језика, 4) професор српске
књижевности и језика са општом књижевношћу, 5)
дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, 6) дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима, 7) професор, односно дипломирани филолог
за српскохрватски језик и југословенску књижевност, 8) професор, односно дипломирани филолог
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Наука и образовање
за југословенску књижевност и српскохрватски
језик, 9) професор српскохрватског језика и опште
лингвистике, 10) професор за српскохрватски језик
са јужнословенским језицима, 11) професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима, 12) професор српскохрватског
језика и југословенске књижевности за наставу у
школама у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно русинском или румунском језику, 13) професор, односно дипломирани
филолог за југословенску и општу књижевност, 14)
професор југословенске књижевности са страним
језиком, 15) дипломирани филолог за књижевност и српски језик, 16) дипломирани филолог за
српски језик и књижевност, 17) професор српског
језика и књижевности у одељењима за националне мањине, 18) професор српског језика и српске
књижевности, 19) дипломирани компаратиста, 20)
мастер филолог (студијски програми: Српски језик
и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска
књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија
(српски језик и лингвистика), Српска књижевност
и језик са компаратистиком, Српски језик као страни), 21) мастер професор језика и књижевности
(студијски програми: Српски језик и књижевност,
Српска књижевност и језик, Српска књижевност и
језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик
и лингвистика), Српска филологија (српски језик
и књижевност), Филологија, модули: Српски језик
и Српски језик и компаративна књижевност, Компаративна књижевност са теоријом књижевности),
(22) професор српскохрватског језика и књижевности; (23) мастер филолог из области филолошких наука; (24) професор југословенске књижевности и српског језика; (25) мастер професор
предметне наставе (претходно завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет); 2. психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима; 3. да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за 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 кандидата није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. држављанство Републике Србије; 5. познавање
језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Докази о испуњеност услова под 1, 3, 4 и 5 су
саставни део пријаве на конкурс, доказ о испуњености услова под 2 прибавља се пре закључења
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријаву на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, и са одштампаном пријавом подносе и следећа документа: 1.
кратку биографију, 2. оверену фотокопију дипломе
о стручној спреми, 3. уверење о неосуђиваности и
о непостојању дискриминаторног понашања издато од стране надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци), 4. уверење о држављанству, 5.
уколико кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику подноси доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве са потребним документима слати на адресу: Основна школа „Иван Горан Ковачић” Станишић, Његошева 12. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе и
путем телефона: 025/830-111.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
Бесплатна публикација о запошљавању

ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
25250 Оџаци, Сомборска 18
тел. 025/5742-434

Наставник руског језика
УСЛОВИ: Кандидат за радно место наставника
руског језика треба да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система образовања и
васпитања, и то: а) има одговарајуће образовање,
предвиђено чланом 2. став 1 тачка 4. подтачка 3)
Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у гимназији („Службени гласник РС – Просветни
гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017,
13/2018, 7/2019, 2/2020, 3/2020, 14/2020 и 1/2021)
радно место – наставник руског језика: професор,
односно дипломирани филолог за руски језик и
књижевност; професор руског језика и књижевности; мастер професор слависта – руски језик
и књижевност; професор пољског језика и књижевности и руског језика и књижевности; мастер
филолог (студијски програм или главни предмет,
односно профил Руски језик и књижевност); мастер професор језика и књижевности (студијски
програм или главни предмет, односно профил
Руски језик и књижевност); мастер професор предметне наставе. Лица која су стекла академско
звање мастер, морају да имају претходно завршене основне академске студије из области предмета, односно на студијским групама/програмима:
Језик, књижевност, култура, модул Руски језик и
књижевност; б) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примање мита или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; г) има држављанство Републике Србије; д) зна српски језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни
формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, кандидати достављају потребну документацију у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”, и то: диплому о
стеченом одговарајућем образовању, уверење о
држављанству не старије од 6 месеци, уверење о
неосуђиваности не старије од 6 месеци (из МУП-а),
личну биографију – CV. Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Сви докази се подносе у оригиналу или овереној
фотокопији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Кандидати који
буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана
упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају услове
за пријем у радни однос у року од осам дана од
дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна
комисија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор са кандидатима биће обављен у
просторијама Гимназије и економске школе „Јован
Јовановић Змај” у Оџацима, Сомборска 18. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса се
предају поштом на адресу: Гимназија и економска
школа „Јован Јовановић Змај” у Оџацима, Сомборска 18, 25250 Оџаци Пријаве се предају у затвореној коверти са назнаком за „Конкурс за пријем
у радни однос на радно место наставника руског
језика”.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГИМНАЗИЈА ИНЂИЈА

22320 Инђија, Трг слободе 2а
тел. 022/555-095

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице
које испуњава следеће услове: I) да има одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања за наставника гимназије, педагога
или психолога, и то: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије и специјалистичке академске студије), и
то: (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; лице из става 1
тачка 1 подтачка (2) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета; II) да има дозволу за рад (лиценцу) за
наставника или стручног сарадника; III) да има
дозволу за рад директора – лиценцу за директора (кандидат који нема ту лиценцу може бити
изабран, али ће бити дужан да испит за директора
положи у року од две године од дана ступања на
дужност); IV) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
V) да није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примања или давања мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; VI) да има
држављанство Републике Србије; VII) да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик); VIII) да има најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања, након
стеченог одговарајућег образовања. Уз попуњен
пријавни формулар који се преузима са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, кандидат је дужан да достави следећу документацију: 1) биографију са прегледом радне биографије, са предлогом програма
рада школе за будући четворогодишњи период;
2) диплому о стеченом одговарајућем образовању
(оригинал или оверена фотокопија); 3) уверење
– обавештење о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту – дозволи за рад (оригинал или оверена фотокопија); 4) дозволу за рад
директора, односно лиценцу за директора школе
(ако је кандидат поседује, оригинал или оверена
фотокопија); 5) уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); 6) извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 7) доказ о знању
језика на коме се остварује образовно васпитни
рад – српски језик (оригинал или оверена фотокопија), осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику; 8) оригинал
или оверену фотокопију уверења из суда да против кандидата није покренут кривични поступак,
донета наредба о спровођену истраге, подигнута оптужница или донето решење о одређивању
притвора (не старије од 6 месеци); 9) оригинал
или оверену фотокопију уверења да кандидат није
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Наука и образовање
осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (не старије
од 6 месеци); 10) оригинал или оверену фотокопију уверења надлежног привредног суда да кандидат није осуђиван за привредни преступ (не
старије од 6 месеци); 11) потврду надлежне установе да кандидата има најмање 8 година рада у
установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања (оригинал или оверена фотокопија); 12) доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима, не старије од
6 месеци – лекарско уверење издато од надлежне здравствене установе (оригинал или оверена
фотокопија); 13) извештај просветног саветника о
резултату стручно-педагошког надзора о раду кандидата, уколико га је било у току рада (оригинал
или оверена фотокопија); 14) извештај просветног саветника о резултатима стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања
– уколико је кандидат претходно обављао дужност директора установе (оригинал или оверена
фотокопија). Рок за пријављивање кандидата је
15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у
разматрање. Пријаве се подносе лично или путем
поште на адресу: Гимназија у Инђији, Трг слободе
2а, са назнаком „Конкурс за директора”. За додатне информације можете се обратити секретару
Гимназије на тел. 022/555-095.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„СРЕМСКИ ФРОНТ”

22240 Шид, Мајке Јевросиме 1
тел. 022/712-137

Оглас објављен у публикацији „Послови”
03.02.2021. године, за радно место: директор школе, поништава се у целости.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
22406 Ириг, Змај Јовина 59
тел. 022/2462-712

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: за директора школе може да буде
изабрано лице које испуњава услове прописане чланом 122, 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закон,
10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020), као и услове који су прописани Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 108/2015) и то: 1.
да има одговарајуће високо образовање за наставника у основној школи, за педагога и психолога,
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких
наука; 2. на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године;
лице из тачке 1 подтачка (2) мора да има завршене студије првог степена из научне односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
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дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да није правноснажно осуђивано 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 оптужног предлога,
за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
да има држављанство Републике Србије, да зна
српски језик на којем се остварује образовно васпитни рад; да поседује дозволу за рад наставника или стручног сарадника (испит за лиценцу или
стручни испит), да има обуку и положен испит
за директора установе (изабрани кандидат који
нема положен испит за директора је дужан да
положи испит за директора школе у року од две
године од дана ступања на дужност у складу са
условима прописаним Законом о основама образовања и васпитања („Сл гласник РС” бр. 88/2017 и
27/2018, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020), да
има најмање осам (8) година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; Комисија за избор
директора цениће и доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника уколико га запослени поседује)
односно резултате стручно –педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања уколико се на конкурс пријавило лице које је претходно обављало дужност директора школе. Кандидат
треба да приложи следећа документа: одштампан
и попуњен пријавни формулар који може преузети
са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, радну биографију са приказом кретања у служби и предлогом
програма рада директора, доказ да поседује одговарајуће високо образовање: оригинал или оверену фотокопију дипломе не страрије од 6 месеци, уверење/обавештење о положеном испиту за
лиценцу за наставника, или стручног сарадника,
односно уверење/обавештење о положеном стручном испиту за наставника или стручног сарадника
(оригинал /оверена копија документа не старија
од шест месеци); доказ да познаје српски језик:
потврда одговарајуће установе да је кандидат
положио испит из српског језика (осим кандидата који су средње, више или високо образовање
стекли на српском језику, што се доказује оригиналом или овереном копијом дипломе за наведени
ниво образовања), оригинал или оверену копију
доказа о положеном испиту за директора (пријава кандидата која не садржи овај доказ неће се
сматрати непотпуном), доказ суда опште надлежности да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога
за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(оригинал или оверена копија потврде /уверења
не старија од шест месеци), доказ да лице није
осуђивано правноснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности: уверење
привредног суда (оригинал или оверена фотокопија не старија од шест месеци); доказ да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривична
дела из члана 139, став 1, тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; уверење
/потврда издата од надлежне полицијске управе
о подацима из казнене евиденције (оригинал или
оверена фотокопија не старија од шест месеци);
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал/ оверена фотокопија не старија од шест
месеци); потврда / уверење да има најмање осам
година рада у установи на пословима образовања
и васпитања након стеченог високог образовања
– оригинал или оверена копија; извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија
не старија од шест месеци) – документ доставља

само кандидат који је променио лично име (име,
презиме) након издавања дипломе; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (оригинал или
оверена фотокопија не старија од шест месеци,
може и из радног досијеа за запослене у школи, а
кандидат који буде изабран решењем Министра ће
бити у обавези да пре ступања на дужност достави
ново лекарско уверење); доказ о резултату стручно педагошког надзора у раду кандидата: извештај
просветног саветника, оверена фотокопија (уколико кандидат поседује такав извештај). Пријава ће
се сматрати потпуном и уколико кандидат не поседује овај извештај. Уколико се на конкурс пријави
лице које је претходно обављало дужност директора установе, кандидат је дужан да достави доказ
о резултату стручно педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања (оверена фотокопија документа). Рок за достављање пријава је 15
дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране, као ни фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа. Пријаву на конкурс за директора школе са комплетном документацијом потребно је доставити у
затвореној коверти са назнаком „Конкурс за избор
директора школе”. Документација се може доставити лично или путем поште –препоручена пошта,
на адресу: Основна Школа „Доситеј Обрадовић”,
Змај Јовина бр. 59, 22406 Ириг. Школа нема обавезу да пријављеном кандидату врати документацију, коју је поднео у поступку. Кандидат у биографији треба да наведе контакт податке (адреса,
број телефона, адреса електорнске поште) који
служе за комуникацију у поступку избора директора. Лични подаци кандидата који су садржани
у документацији биће коришћени искључиво за
потребе спровођења конкурса и са њима ће бити
поступано у складу са прописима којима је регулисана заштита података о личности. Додатна обавештења могу се добити код секретара школе на
телефон 022/2462-712.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАДОСТ”

22304 Нови Бановци
Насеље Бановци Дунав, Кабларска бб
тел. 022/340-983

Васпитач
УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, или високо образовање стечено
на студијама првог степена (основне струковне
студије, основне академске студије или специјалистичке струковне студије), студијама у трајању
од три године или више образовање-васпитач.

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
3 извршиоца
УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, или високо образовање стечено
на студијама првог степена (основне струковне
студије, основне академске студије или специјалистичке струковне студије), студијама у трајању
од три године или више образовање – васпитач.

Медицинска сестра – васпитач
УСЛОВИ: средње образовање (медицинска сестра
– васпитач).
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Медицинска сестра – васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: средње образовање (медицинска сестра
– васпитач).

Сервирка

2 извршиоца
УСЛОВИ: средња стручна спрема (III или IV степен).

Спремачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа.
ОСТАЛО: сви кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају одговарајуће образовање,
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примање или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да имају држављанство Републике Србије,
да знају српски језик и језик на коме се остварује
образовно васпитни рад (доказ су дужни да доставе само они кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику). Уз пријаву
кандидати треба да приложе: попуњени пријавни формулар са интернет сајта Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, оригинал или оверену копију извода из матичне књиге
рођених, оригинал или оверену копија уверења о
држављанству, оверену копију дипломе о стеченом образовању, доказ о неосуђиваности (потврда се прибавља у МУПу и не може бити старија
од шест месеци), кратка биографија, са адресом
и бројем телефона за контакт. Лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање
на конкурс је осам дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве доставити на адресу: ПУ „Радост” Нови
Бановци, 22303 Бановци Дунав, Кабларска бб,
са назнаком: „За конкурс, „ (обавезно назначити
за које се место конкурише) или предати лично
у секретаријат од 9 до 14.00 часова. Телефон за
ближе информације 022/340-983 локал 105.

ШАБАЦ
ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

15214 Дебрц, Београдски пут бб

Наставник руског језика

на одређено време до повратка лица
именованог на функцију директора
школе током првог, односно
другог мандата
УСЛОВИ: Кандидати за наставника, односно школског педагога треба да испуњавају следеће услове: 1. да имају одговарајуће високо образовање
у складу са чл. 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 и 10/2019) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС –
Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/2018 и 11/2019); 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење о томе
као доказ доставља кандидат који буде изабран
Бесплатна публикација о запошљавању

пре закључења уговора о раду); 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. да имају држављанство Републике
Србије; 5. да знају српски језик, на коме се остварује образовно-васпитни рад у ОШ „Јован Цвијић”
Дебрц. Чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања прописано је да
наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице
које је стекло одговарајуће високо образовање: 1)
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета;
(2) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка
(2) члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета. Кандидати за наставника уз пријаву
на конкурс треба да доставе следећа документа:
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању у складу са чл. 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и
10/2019) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”,
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/2018
и 11/2019); уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци);
доказ да нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење не старије од
6 месеци); доказ да знају српски језик, на којем
се остварује образовно-васпитни рад у ОШ „Јован
Цвијић“Дебрц (диплома издата и стечена на српском језику или уверење одговарајуће високошколске установе да је лице положило испит из српског језика, оригинал или оверена фотокопија). У
складу са Правилником, у радни однос у школи
може да буде примљено лице које: 1. има одговарајуће образовање; 2. има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;

4. има држављанство Републике Србије; 5. зна
српски језик, на коме се остварује образовно-васпитни рад у Основној школи „Јован Цвијић” Дебрц.
Исте услове прописује и чл. 139 Закона о основама
система образовања и васпитања као опште услове за пријем у радни однос у установи (школи).
ОСТАЛО: Напомена: доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Након
истека рока за достављање пријава није могуће
достављање доказа о испуњености услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. Школа није у обавези да враћа
конкурсну документацију. У складу са чланом 155
став 1 и 2 у вези са чланом 154 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања, кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. На пријавном
формулару кандидати треба да допишу адресу
пребивалишта, односно боравишта, контакт телефон и адресу електронске поште ако је кандидат
поседује. Пријавни формулар са доказима доставити у року 8 дана од дана оглашавања у публикацији „Послови”, на горенаведену адресу. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код директора или секретара школе, као и путем телефона:
015/751-7020 и 015/751-7348.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”
15220 Коцељева, Омладинска 3

Васпитач
УСЛОВИ: 1) одговарајуће високо образовање, на
студијама другог степена (мастер академске, специјалистичке академске или мастер струковне студије), на основним студијама у трајању од најмање
четири године по прописима који су уређивали
високо образовање до 10.09.2005. године, на студијама првог степена (основне струковне студије,
основне академске или специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или
одговарајуће више образовање; 2) да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање и
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију и да за њега није
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има
држављанство Републике Србије; 5) да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад; 6)
радно искуство на пословима васпитача.

Спремачица
УСЛОВИ: 1) основно образовање; 2) да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање и
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има
држављанство Републике Србије; 5) да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад; 6)
радно искуство на истим пословима.
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Васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1) одговарајуће високо образовање: на
студијама другог степена (мастер академске, специјалистичке академске, или мастер струковне
студије); на основним студијама у трајању од најмање четири године по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године;
на студијама првог степена (основне струковне
студије, основне академске, или специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три
године или одговарајуће више образовање; 2) да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање и давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију и да за
њега није утврђено дискриминаторно понашање;
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад; 6) радно искуство на пословима васпитача.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматраће се пријава која садржи: попуњен формулар за пријаву на
конкурс (који се може преузети на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја или
у вртићу), кратку радну биографију (са обавезно
назначеним важећим бројем телефона); оверену
копију дипломе о стеченој стручној спреми; оверену копију дозволе за рад – лиценцу; извод из
матичне књиге рођених (нови образац, оригинал или оверена копија); оригинал или оверену
копију уверења о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци); доказ о неосуђиваности
(уверење, не старије од 6 месеци); очитану личну
карту. Лекарско уверење доставља се пре закључења уговора о раду, а доказ да кандидат зна
језик на коме се остварује васпитно-образивни
рад – српски језик, у обавези су да доставе само
кандидати који образовање нису стекли на српском језику, (доказује се потврдом одговарајуће
високошклоске установе да је кандидат положио
испит из српског језика). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаву са комплетном документацијом доставити лично или поштом
на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”.
Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу: Слађана Мандић, телефон: 015/556-217,
звати од 08.00 до 12.00 часова.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ВОЈВОДА СТЕПА”

15305 Липолист, Карађорђева 1

Оглас објављен у публикацији „Послови” број 927
од 31.03.2021. године, поништава се у целости.

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

Наставник математике

у издвојеној јединици Варна
УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну спрему, VII/1 степен одговарајуће групе; да испуњава
посебне услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 – и др. Закони)
и уз пријаву на конкурс са кратком биографијом
поднесе и доказ о: 1. одговарајућој врсти и степену стручне спреме (оверену фотокопију дипломе); 2. потврду о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима; 3.
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потврду да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од намање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4. извод из матичне
књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија,
5. уверење о држављанству Републике Србије, не
старије од 6 месеци, 6. доказ о познавању српског
језика и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Докази о испуњености услова под тачкама 1, 3, 4, 5 саставни су део пријаве на конкурс,
доказ из тачке 2 прибавља се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање кандидата је 90
дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Неблаговремене пријаве и пријаве без
доказа о испуњавању свих услова конкурса неће
се разматрати. Пријаве слати на горенаведену
адресу или лично предати у Секретаријату школе,
од 08 до 14 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЋА СТАНОЈЛОВИЋ”

ности услова из тачке а), в), г) и д) достављају се
уз пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке б) ове прибавља се пре закључења уговора о
раду. Документација се доставља у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса, на следећу адресу: Основна школа „Мића Станојловић” Коцељева, Доситејева 3, 15220 Коцељева, са назнаком
„За конкурс”. Документација се може доставити и
лично у секретаријату школе од 8.00 часова до
13.00 часова. Телефон за информације: 015/5563-90. Непотпуне или неблаговремене пријаве
неће бити разматране. ОШ „Мића Станојловић”
као руковалац подацима о личности, предузимаће
све потребне техничке и организационе мере за
заштиту личних података кандидата, ради спречавања случајног или незаконитог уништења, или
случајног губитка, измена, неовлашћеног откривања, коришћења или приступа подацима као
и од свих незаконитих облика обраде. Решење
о избору кандидата по расписаном конкурсу ће
бити оглашено на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја када постане коначно.

УЖИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН ЈОКСИМОВИЋ”
31255 Рогачица
тел. 031/3850-440

15220 Коцељева, Доситејева 3

Наставник руског језика

са 66,67% радног времена, односно за
12 часова седмично, за рад у матичној
школи и у ИО Бачевци

Наставник математике
2 извршиоца

Наставник физиике
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове
из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то да: а) има одговарајуће
образовање (у складу са чланом 140 истог закона и Правилника о степену и врсти образовања
и васпитања за наставника, васпитача и стручног
сарадника основне школе и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи); б) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; в) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) има држављанство Републике
Србије; д) зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају и следећу потребну документацију: радну
биографију; извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотокопију не старију од
6 месеци); уверење о држављанству (оригинал не
старији од 6 месеци или оверена фотокопија не
старија од 6 месеци); оверену фотокопију дипломе о стеченом основном образовању; очитану
личну карту (фотокопију уколико није чипована).
Уверење да кандидат није осуђиван правноснажном судском пресудом за кривична дела наведена
у члану 139 тачка в) Закона о основама система
образовања и васпитања (оригинал не старији од
6 месеци или оверена фотокопија не старија од 6
месеци); доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (лекарско
уверење) подноси само изабрани кандидат, пре
закључивања уговора о раду. Докази о испуње-

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. поседовање одговарајућег високог образовања, и
то: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од
10.09.2005. да испуњава услове из чл. 142.став 1
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17 ), односно
да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; кандидат треба да испуњава услове у погледу
врсте стручне спреме предвиђене Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС –
Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17, 3/17, 13/18и 11/19); 2. поседовање
психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима (доказ се доставља
при закључењу уговора о раду); 3. неосуђиваност
правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, нити за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примања или
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дека против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата,
утврђеног у складу са законом; 4. поседовање
држављанства Републике Србије; 5. знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Потпуним пријавом сматра се пријава која садржи:
1) оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 2) оверену фотокопију
индекса или уверења високошколске установе о
положеним испитима из педагогије и психологије
или потврду, односно уверење високошколске
установе да кандидат испуњава услове из члана
142 став 1 Закона о основама система образовања
и васпитања или оверени препис или оверену
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фотокопију лиценце за рад наставника, васпитача
или стручних сарадника; 3) доказ о држављанству
Републике Србије (оверен препис или оверену
фотокопију уверења о држављанству (не старије
од 6 месеци); 4) доказ о знању језика на којем се
остварује образовно-васпитни рад, (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
том језику, пошто се сматра да они познају језик
на којем се изводи образовно-васпитни рад); 5)
уверење о неосуђиваности за наведена кривична
дела (оргинал или оверену фотокопију), не старије од 6 месеци; 6) извод из матичне књиге рођених (оверену фотокопију или оригинал). Образац
пријаве под називом „Формулар за пријем у радни
однос у установи образовања и васпитања” кандидати преузимају са сајта Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити на адресу школе.
Основна школа „Стеван Јоксимовић”, 31255 Рогачица, или предати непосредно у сектретаријату
школе, са назнаком „За конкурс. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Ближе информације могу се добити код секретара
школе и преко телефона: 031/3850-440.

ВАЉЕВО
ОШ „СВЕТИ САВА”
14213 Памбуковица
тел. 014/481-108

Наставник хемије

са 20% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати за наставника треба да
испуњавају следеће услове: 1. да имају одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник
РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16,
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20
и 19/20); 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење о томе као доказ доставља кандидат који буде изабран пре закључења уговора о
раду); 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да имају
држављанство Републике Србије; 5. да знају српски и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања, прописано је да
наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице
које је стекло одговарајуће високо образовање: 1)
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета;
(2) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких
наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) члана 140 Закона о основама система образовања и
Бесплатна публикација о запошљавању

васпитања мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета.
Кандидати уз пријаву на конкурс треба да доставе
следећа документа: оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем високом образовању, у
складу са чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/20) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13,
2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/2018, 11/2019, 2/20,
8/20, 16/20 и 19/20); уверење о држављанству,
оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6
месеци; доказ да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (уверење
из МУП-а, не старије од 6 месеци); доказ да знају
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад, односно српски језик (диплома
издата и стечена на српском језику или уверење
одговарајуће високошколске установе да је лице
положило испит из српског језика, оригинал или
оверена фотокопија). Напомена: доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Након истека рока
за достављање пријава није могуће достављање
доказа о испуњености услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Школа није у обавези да враћа конкурсну документацију. У складу са чланом 154 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања, кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. На пријавном
формулару кандидати треба да допишу адресу
пребивалишта, односно боравишта, контакт телефон и адресу електронске поште ако је кандидат
поседује. Пријавни формулар са доказима доставити у року од 8 дана од дана на горе наведену
адресу. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и преко телефона:
014/481-108.

ОШ „МИЛАН РАКИЋ”
14242 Мионица
Кнеза Грбовића 31
тел. 014/3421-168

Наставник српског језика
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане у чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и
6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС – Просветни
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020,
8/2020, 16/2020 и 19/2020) и то: I) да је стекао
одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука;
2) на основним студијама у трајању од најмање

четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; II) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; III) да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање мита или давање мита, за 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; IV) да има
држављанство Републике Србије; V) зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази који се прилажу: потписана
пријава са кратком биографијом, тачном адресом
пребивалишта и актуелним бројем фиксног или
мобилног телефона; попуњен пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању (за лица која су стекла академско
звање мастер доставља се и оверена фотокопија дипломе о завршеним основним академским
студијама); уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); доказ о
неосуђиваности – уверење из казнене евиденције
да лице није осуђивано за кривична дела за која
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење из МУП-а, оригинал или
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци);
уверење из основног и вишег суда да против кандидата није покренут кривични поступак, донета
наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето решење о одређивању притвора
за кривична дела за која је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ о
знању српског језика и језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад у школи (доказ доставља
кандидат само уколико одговарајуће образовање
није стечено на том језику); доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење
доставља изабрани кандидат, пре закључења
уговора о раду). Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију, заједно са одштампаним
и потписаним пријавним формуларом достављају
установи. Непотпуне и неблаговремене пријаве без потребне документације уз пријаву, као и
фотокопије докумената које нису оверене, неће
се разматрати. Пријаве на конкурс са доказима о
испуњености услова конкурса доставити поштом
на горе наведену адресу или лично у школи радним данима од 9.00 до 13.00 часова, са назнаком: „За конкурс за пријем у радни однос – српски језик”. Ближе информације о конкурсу могу се
добити путем телефона 014/3421-168.
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ОШ „ДУШАН ДАНИЛОВИЋ”
14212 Бргуле, Радљево
Пљоштаница бб
тел. 014/471-106

Наставник географије

са 40% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са
функције директора школе
УСЛОВИ: ВСС, високо образовање. Кандидати
морају да испуњавају прописане услове, предвиђене Законом о раду, Законом о основама система образовања и васпитања и то: да имају одговарајуће образовање (високо образовање) у складу
са чланом 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања и одредбама Правилника
о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и основној школи, да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима; да имају држављанство Републике
Србије; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштањеи
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да знају
српски језик на којем се остварује образовно-вапитни рад, уколико одговарајуће образовање није
стечено на српском језику. Кандидати уз пријавни
формулар који се преузима и попуњава на званичној интернет страници Министарства и доставља школи, достављају и следећу документацију: оверену фотокопију дипломе или уверења о
стеченом образовању; уверење о држављанству
(оверена фотокопија – не старија од 6 месеци);
уверење о неосуђиваности за наведена кривична
дела из казнене евиденције надлежне полицијске
управе (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија). Напомена: лекарско уверење је потребно када решење о
избору постане коначно, пре закључивања уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве
се неће разматрати. Пријаве са потребном документацијом доставити на горе наведену адресу, са
назнаком „За конкурс”.

В РА Њ Е
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„ВУЛЕ АНТИЋ”

17500 Врање, Радних бригада 2

Сарадник – медицинска сестра за
превентивну здравствену заштиту и
негу у посебним условима
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за
пријем у радни однос прописане члановима 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 10/2019 и 6/2020).
Кандидат мора да испуњава услове у погледу
стручне спреме, да има: завршено средње образовање здравствене струке у трајању од 4 године, радно искуство -једну годину рада у струци,
положен стручни испит, 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 кривично дело насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
или злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања
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мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није у складу са
законом утврђено дискриминаторно понашање, да
је држављанин Републике Србије, да зна српски
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидат попуњава формулар за пријаву на
конкурс на званичној инетернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
РС и одштампани пријавни формулар заједно са
потребном документацијом достављају школи.
Кандидат уз пријавни формулар прилаже: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању
(којом се потврђује стручна спрема), оригинал
или оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених, оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству (не страије од 6 месеци),
уверење или потвде о неосуђиваности за горе
наведена кривична дела, и да није утврђено дискриминаторно понашање, које издаје надлежна
полоцијска управа, уверење о положеном стручном испиту, потвду о радном искуству (једна
година рада у струци), кандидати који образовање нису стекли на српском језику, достављају и
доказ да познају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад – оверена фотокопија допломе или уверења о стеченом средњем образовању
на српском језику или оригинал или оверена
фотокопија уверења односно потврде о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће установе. Кандидат који буде изабран у
ужи избор, у року од 8 дана биће упућен на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши НСЗ. Кандидат који буде
изабран, пре закључења уговора о раду доставља
уверење о здравственој способности, не старије
од шест месеци. Пријавни формулар са потребном
документрацијом се подноси лично или шаље на
адресу: Школа за основно и средње образовање
„Вуле Антић”, Радних бригада 2, 17501 Врање, у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКОВАСПИТАЧКИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ОДСЕК ВРАЊЕ
17500 Врање
Филипа Филиповића 20
тел. 017/421-859

Предавач за ужу научну област
Општа биотехнологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: услови за предавача: стечен научни
назив доктора наука или академски назив магистар наука или стручни назив специјалисте академских студија, из научне односно стручне, области
за коју се бира у звање, стечен на акредитованом
универзитету и акредитованом студијском програму у РС, завршен биолошки факулте или природно-математички факултет одговарајућег смера.
Најмање три године радног искуства у настави са
студентима у високом образовању или најмање
пет година радног искуства на стручним пословима примерено области за коју се бира.
ОСТАЛО: општи и посебни услови за избор у
звање су прописани члановима 73 и 74 Закона о
високом образовању, Статутом и Правилником о
начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника и сарадника. Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак
научних радова, сами радови, оверене дипломе
о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству)
подносе се на адресу: Одсека Врање Академије
техничко-васпитачких струковних студија, 17500
Врање, Ф. Филиповића 20, у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АКАДЕМИК ЂОРЂЕ ЛАЗАРЕВИЋ”
тел. 064/885-88-06
17530 Сурдулица
Власина Округлица бб

Наставник географије
за 25% радног времена,
на одређено време

Наставник технике и технологије
за 30% радног времена,
на одређено време

Наставник информатике и
рачунарства
за 15% радног времена,
на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: потребно је да кандидат има одговарајуће образовање VII степен стручне спреме;
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена, безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље, у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; има држављанство
Републике Србије, зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Потребна документа: 1.
уз пријаву на конкурс кандидати за радно место
наставника предметне наставе треба да доставе
оригинале или оверене фотокопије следећих докумената: попуњен пријавни формулар објављен на
званичној интернет страници Министарства и да
га заједно са потребном документацијом доставе
школи у року од осам дана од дана објављивања
конкурса, диплому, уверење о држављанству (не
старије од шест месеци), извод из матичне књиге
рођених, краћу биографију, доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, нити за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или 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; доказ да
има психичку физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима прибавља кандидат
пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Пријаве са потребном документацијом
доставити: ОШ „Академик Ђорђе Лазаревић”, Власина Округлица бб. За све додатне информације
обратите се секретару школе на број телефона
064/885-8806. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА”
17530 Сурдулица
Томе Ивановића 24
тел. 017/814-119

Директор

на период
од четири године
УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице
које има одговарајуће високо образовање које је
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Наука и образовање
прописано чланом 140 став 1 и 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 88/2017, 27/2018 (I и II) – др. закони,
10/ 2019 и 6/ 2020 ) – за наставника те врсте
школе и подручја рада, за педагога и психолога
и да, поред наведеног, испуњава и остале услове
прописане чланом 139 већ наведеног Закона и
то: 1) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 2) да
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу с законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 3) да има
држављанство Републике Србије; 4) да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Поред већ истакнутих услова, лице које
конкурише за избор директора школе треба да
има и: 5) дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника (лиценцу), 6) обуку и
положен испит за директора установе (изабрани
директор који нема положени испит за директора
дужан је да га положи у року од две године од
дана ступања на дужност у складу са условима
прописаним законом), и 7) најмање осам година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Изузетно, уколико се на конкурс не пријави
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем
из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, дужност директора основне школе може да обавља лице које, уз
испуњеност осталих горе наведених услова, има
одговарајуће образовање из члана 140 став 3
истог закона за наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора
установе и најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: оверен препис/фотокопију дипломе
о стеченом образовању, уверење о држављнству
и извод из матичне књиге рођених (оригиналне
изводе или оверене копије), доказ о знању српског језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (доставља само кандидат који није стекао одговарајуће образовање на српском језику,
у виду доказа да је положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске
установе ), оверен препис/фотокопију документа
о стеченој дозволи за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника (лиценцу), оверени препис/
фотокопију документа о положеном испиту за
директора установе уколико је кандидат положио испит, потврду о радном искуству на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања, доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену
спољашњег редновања (доставља само кандидат
који је претходно обављао дужност директора
школе), доказ о резултату стручно-педагошког
надзора о раду кандидата (извештај просветног
саветника) ако га поседује, доказ (лекарско уверење) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, уверење да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела наведена у условима конкурса,
преглед кретања у служби са биографским подацима (факултативно). Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса, у
публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Контакт особа
за давање ближих информација – секретар школе, контакт телефони: 017/814-118 и 814- 119;
e-mail: nteslasurd@mts. rs. Пријаве са потребном
документацијом доставити, непосредно или препорученом поштом, на горенаведену адресу, уз
напомену „За конкурс”.
Бесплатна публикација о запошљавању

ВРШАЦ

минаторно понашање; држављанство Републике
Србије; да зна српски језик.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар за конкурс, кандидати су дужни да доставе: краћу биографију,
оверену фотокопију дипломе, уверење о положеном испиту из енглеског језика на некој од филолошких катедри универзитеа у Србији као доказ
да поседују знање енглеског језика на нивоу Б2
Заједничког европског оквира или међународно
признату исправу за ниво знања енглеског језика који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 – Заједничког
европског оквира), а чију ваљаност је утврдило Министарство просвете, науке и технолошког
развоја (важи за кандидате који нису завршили
студијски програм Енглески језик и књижевност
или главни предмет/профил Енглески језик и
књижевности, већ су завршили студијски програм
неког другог језика или главни предмет/профил
неког другог језика, потврду или уверење да су
нас основним студијама савладали програм Модула за енглески језик – 60 ЕСПБ – Европски систем
преноса бодова и уверење о положеном испиту
енглеског језика на нивоу Б2 (важи за кандидате који нису завршили студијски програм Енглески
језик и књижевност или главни предмет/профил
Енглески језик и књижевност, нити су завршили
студијски програм неког другог језика или главни
предмет/профил – неког другог језика; оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству
(не старије од 6 месеци), оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених,
уверење о неосуђиваности за горе наведена кривична дела (не старије од 6 месеци) од надлежне
полицијске управе МУП-а. 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 (лекарско уверење) – доставља изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање
кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Конкурсна комисија
врши ужи избор кандидата који испуњавају све
услове конкурса које у року од осам дана од истека рока за подношење пријава упућује на претходну психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. О датуму провере психофизичких способности кандидати ће бити благовремено
обавештени. Конкурсна комисија доноси решење
о избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Неблаговремене пријаве биће одбачене. Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу се поднети лично или поштом на горе наведену адресу.
Пријавни формулар кандидати попуњавају на
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја: www.mpn.gov.rs, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају школи.

26330 Уљма, Трг ослобођења 3
тел. 013/898-242

Наставник енглеског језика

у разредној настави, у издвојеним
одељењима у Влајковцу, Ритишеву и
Шушари, са 60% радног времена, на
одређено време до повратка запослене
одсутне преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат мора да испуњава и следеће услове: да има одговарајуће образовање
из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр 88/17,
27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20), чл. 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл.
РС – Просветних 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, 19/20 и 3/21) за извођење наставе енглеског језика у разредној настави: професор енглеског језика и књижевности, дипломирани филолог,
односно професор језика и књижевности, лице
које испуњава услове за наставника предметне
наставе у основној школи, а које је на основним
студијама положило испите из педагошке психологије или педагогије и психологије, као и методике наставе, професор разредне наставе, који је
на основним студијама савладао програм Модула
за енглески језик (60 ЕСПБ – Европски систем преноса бодова) и са положеним испитом Б2, мастер
филолог, мастер професор језика и књижевности,
мастер учитељ, дипломирани учитељ – мастер,
мастер учитељ, који је на основним студијама савладао програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ
– Европски систем преноса бодова) и са положеним испитом Б2, дипломирани учитељ – мастер,
који је на основним студијама савладао програм
Модула за енглески језик (60 ЕСПБ – Европски
систем преноса бодова) и са положеним испитом
Б2 (Заједничког европског оквира). Лица из става 2 која нису професори енглеског језика треба
да поседују знање енглеског језика најмање на
нивоу Б2. Лица из става 2 тач. 2), 5) и 6) треба да
поседују знање енглеског језика најмање на нивоу
Б2 (Заједничког европског оквира), осим уколико
нису завршили студијски програм енглеског језика и књижевности или главни предмет/профил
енглески језик и књижевност. Ниво знања енглеског језика Б2 доказује се уверењем о положеном
испиту енглеског језика на некој од филолошких
катедри универзитета у Србији или међународно признатом исправом за ниво знања енглеског
језика који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а чију ваљаност утврђује
Министарство просвете, науке и технолошког
развоја. Предност за извођење наставе енглеског језика у првом циклусу основног образовања
и васпитања из става 2 овог члана имају мастер
професор енглеског језика и књижевности, односно мастер филолог енглеског језика и књижевности, односно професор, односно мастер учитељ,
односно дипломирани учитељ – мастер, односно
професор разредне наставе, мастер професор или
професор у предметној настави и наставник у предметној настави са положеним испитом Б2. Остали услови: да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица, или родоскврнуће, за кривично
дело примање или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-

Посао се не чека,
посао се тражи
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ЗАЈЕЧАР

ГИМНАЗИЈА ЗАЈЕЧАР

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БАЈКА”

Чистачица – помоћни радник

19350 Књажевац, Капларова 6
тел. 019/731-425

Васпитач
Медицинска сестра – васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове из чл. 139 Закона о основама система
образовања и васпитања: да имају одговарајуће
образовање: за васпитача: високо образовање
стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од
три године или више образовање; за медицинску
сестру – васпитача: средње образовање, смер:
медицинска сестра – васпитач; положен стручни
испит (лиценца); да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом; 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 насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство
Републике Србије; познавање српског језика.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства, а
заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају и оверене преписе, и то: оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених; уверење
– потврду о неосуђиваности (да није старија од
6 месеци). Доказ да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља кандидат пре закључења уговора о раду, а доказ да зна српски језик и језик
на којем се остварује васпитно-образовни рад се
доставља уз пријаву у случају да је одговарајуће
образовање стечено ван територије Републике
Србије. Рок за пријављивање кандидата на оглас
је осам дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Комисија утврђује испуњеност услова
кандидата за пријем у радни однос из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 и 10/19),
у року од 8 (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 коју
врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Одлуку
о избору кандидата доноси Конкурсна комисија
након обављеног разговора са кандидатима који
испуњавају прописане услове и доноси решење
о избору кандидата у року од 8 дана од дана
обављеног разговора. Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу. За
више информација позвати на телефон: 019/731425. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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19000 Зајечар
Кнегиње Љубице 5

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
односно до повратка на рад одсутног
запосленог са боловања
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове из
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 и 10/2019 и 6/2020 – даље: Закон), и то:
да има одговарајуће образовање – основно образовање; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примање мита или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат подноси пријаву у року од 8
дана од дана објављивања конкурса на пријавном
формулару који се преузима са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, уз који се доставља потребна документација, односно докази о испуњености услова за избор кандидата, и то: доказ о
стеченом одговарајућем образовању (оверена
фотокопија сведочанства/уверења о завршеној
основној школи); доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
из члана 139 став 1 тачка 3) Закона и за кога
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (потврда, уверење или други
документ издат од стране МУП-а РС, не старији
од 30 дана); доказ да кандидат има држављанство Републике Србије (уверење, не старије од
шест месеци); доказ о познавању српског језика,
као језика на коме се остварује образовно-васпитни рад – доставља само кандидат који није
стекао образовање на српском језику (потврда,
уверење или други документ којим се доказује да
је испит из српског језика положен по програму
одговарајуће високошколске установе). Напомена: доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности (лекарско уверење) доставља само
изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Осим наведеног, кандидати достављају и
остала документа од значаја за одлучивање, и то:
извод из матичне књиге рођених (на обрасцу са
трајном важношћу, фотокопија или оригинал) и
краћу радну биографију. По завршетку конкурса
примљена документација се не враћа кандидатима. Благовременом пријавом сматра се пријава
која је поднета у року утврђеном у конкурсу, као
и пријава која је предата препорученом поштом,
у ком случају се као дан пријема рачуна дан када
је пошта примила пошиљку, а када последњи дан
за подношење пријаве пада у недељу или дане
државног празника, рок за пријаву помера се за
следећи радни дан, док се потпуном пријавом
сматра пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат доказује да испуњава услове
за избор у складу са Законом и овим конкурсом.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријава се може поднети у
просторијама школе или предати препорученом
поштом на горенаведену адресу, са назнаком
„За конкурсну комисију”. Информације о конкурсу могу се добити телефоном на број: 019/422564, као и путем електронске поште на е-адреси:
gimnazija1836@gmail.com.

Наставник предметне наставе ради
извођења наставе и других облика
образовно-васпитног рада за
ученике са посебним способностима
за рачунарство и информатику
за предмете из члана 4а став 1
тачка 2) Правилника о степену
и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији, односно
за предмете Примена рачунара,
Програмирање, Рачунарски системи,
Оперативни системи и рачунарске
мреже, Објектно оријентисано
програмирање, Базе података,
Програмске парадигме и Вебпрограмирање (може бити изабран
један кандидат, односно једно лице
које испуњава услове за рад на
наведеном радном месту)
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове из
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 и 10/2019 и 6/2020 – даље: Закон), и то:
да има стечено високо образовање у складу са
чланом 140 и 141 Закона и одговарајући стручни
назив за радно место за које конкурише, у складу са важећим Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник
РС – Просветни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016,
2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 3/2020,
14/2020 и 1/2021 – даље: Правилник); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат подноси пријаву у року од 8
дана од дана објављивања конкурса на пријавном
формулару који се преузима са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, уз који се доставља потребна
документација, односно докази о испуњености
услова за избор кандидата, и то: доказ о стеченом
одговарајућем образовању (оверена фотокопија
дипломе или уверења о стеченом образовању);
доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 139
став 1тачка 3) Закона и за кога није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање
(потврда, уверење или други документ издат од
стране МУП-а РС, не старији од 30 дана); доказ
да кандидат има држављанство Републике Србије
(уверење, не старије од шест месеци); доказ о
познавању српског језика, као језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад (доставља само
кандидат који није стекао образовање на српском
језику, и то потврду, уверење или други документ
којим се доказује да је испит из српског језика
положен по програму одговарајуће високошколске
установе). Напомена: доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности (лекарско уверење)
доставља само изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Осим наведеног, кандидати достављају и остала документа од значаја за одлучивање, и то: извод из матичне књиге рођених
(на обрасцу са трајном важношћу, фотокопија или
оригинал) и краћу радну биографију. По завршетку конкурса примљена документација се не враћа
кандидатима. Благовременом пријавом сматра се
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пријава која је поднета у року утврђеном у конкурсу, као и пријава која је предата препорученом поштом, у ком случају се као дан пријема
рачуна дан када је пошта примила пошиљку, а
када последњи дан за подношење пријаве пада
у недељу или дане државног празника, рок за
пријаву помера се за следећи радни дан, док се
потпуном пријавом сматра пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат доказује
да испуњава услове за избор у складу са законом
и овим конкурсом. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријава се
може поднети у просторијама школе, сваког радног дана од 12.00 до 13.00 часова или предати
препорученом поштом на горенаведену адресу,
са назнаком „За конкурсну комисију”. Информације о конкурсу могу се добити телефоном на број
019/422-564, као и путем електронске поште на
е-адреси: gimnazija1836@gmail.com.

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛАВКО РОДИЋ”
23231 Крајишник
Жарка Зрењанина 17

Директор

на мандатни период
од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане члановима 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17; 27/18 – други закони
и 10/2019 и 6/2020): I) да има одговарајуће високо
образовање за наставника основне школе, педагога или психолога школе стечено: 1) на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне односно стручне
области или области педагошких наука, уз услов
да има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, осносно групу предмета предвиђених школским програмом основног образовања и васпитања;
2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године;
II) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; III) да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законим, утврђено дискриминаторно
понашање; IV) да има држављанство Републике
Србије; V) да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад; VI) да има дозволу за рад наставника, или стручног сарадника –
лиценцу; VII) да има најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; VIII)
да има положен испит за директора установе; IX)
уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања, за директора може бити изабрано и
лице, које уз испуњеност осталих горе наведених
услова (II, III, IV, V, VI и VIII) има одговарајуће
образовање из члана 140 ст. 3. истог закона,
односно високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно
Бесплатна публикација о запошљавању

стуковне и специјалистичке струковне стуије) у
трајању од три године, или више образовање за
наставника и стручног сарадника основне школе
и најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс
кандидат је у обавези да приложи: оверену фотокопију диполоме о стеченом одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију документа о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту; потврду о радном стажу; уверења (привредног суда, основног суда и МУП-а) да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3) Закона
о основама система образовања и васпитања; уверење о дружављанству; извод из матичне књиге
рођених; оверену фотокопију доказа о резултату
стручно-педагошког надзора о раду кандидата
(извештај просветног саветника) ако га поседује, а
уколико је кандидат претходно обављао функцију
директора школе и оверену фотокопију извештаја
о резултату стручно-педагошког надзора школе и
оцену спољашњег вредновања; лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима кандидат доставља
пре закључења уговора о раду; оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора
установе (пријава која не садржи уверење о положеном испиту за директора установе неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити
у обавези да у законском року положи испит за
дирекора школе); доказ о знању српског језика,
на коме се остварује образовно-васпитни рад,
доставља само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику; биографију
са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе. Пријава
на конкурс, са доказима, подноси се препорученом
пошиљком на адресу школе, у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за избор директора” или
лично. Рок за подношење пријаве на конкурс је
15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПАВА СУДАРСКИ”
Нови Бечеј
Јаше Томића 1

Спремачица
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да има завршену основну школу; 2) да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примање или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добра
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик на коме се остварује васпитно-образовни рад (диплома о стеченом
образовању на српском језику које се приложи
као доказ под тачком 1 сматра се доказом о знању
српског језика под овом тачком 5). Уз пријаву на
конкурс, кандидат прилаже следећу документацију (у оригиналу или оверену фотокопију): 1.
попуњен пријавни формулар на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs), 2. потписану радну
биографију, 3. очитану личну карту (или фотокопију, ако је лична карта без чипа), 4. оригинал/
оверену фотокопију дипломе о стручној спреми,
5. оригинал/оверену копију уверења о држављанству, не старије од 6 месеци, 6. оригинал/оверену

копију извода из матичне књиге рођених, не старије од 6 месеци, 7. оригинал/оверену копију уверења о неосуђиваности издатог од стране МУП-а,
не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве са приложеним,
а неовереним фотокопијама, неће се узети у разматрање. Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и који испуњавају услове за оглашено
радно место, упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака, о чему ће
учесници конкурса бити обавештени на контакт
адресе на својим пријавама. Кандидат који буде
изабран, пре закључења уговора о раду доставља
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима. Пријаве
са кратком биографијом и потребном документацијом доставити на горе наведену адресу, у року
од 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”.

Медицинска сестра
– васпитач
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кандидат треба да испуњава следеће услове:
1) да има средње образовање здравствене струке
у трајању од четири године, смер медицинска
сестра – васпитач; 2) да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добра заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање,
4) да има држављанство Републике Србије, 5) да
зна српски језик и језик на којем се остварује васпитно-образовни рад (диплома о стеченом образовању на српском језику које се приложи као
доказ под тачком 1 сматра се доказом о знању
српског језика под овом тачком 5). Уз пријаву
на конкурс кандидат прилаже следећу документацију (у оригиналу или оверене фотокопије): 1.
попуњен пријавни формулар на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs), 2. потписану радну
биографију, 3. очитану личну карту (или фотокопију, ако је лична карта без чипа), 4. оригинал/
оверену фотокопију дипломе о стручној спреми,
5. оригинал/оверену копију уверења о држављанству, не старије од 6 месеци, 6. оригинал/оверену
копију извода из матичне књиге рођених, не старије од 6 месеци, 7. оригинал/оверену копију уверења о неосуђиваности издату од стране МУП-а,
не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве са приложеним,
а неовереним фотокопијама, неће се узети у разматрање. Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и који испуњавају услове за оглашено
радно место, упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака о чему ће
учесници конкурса бити обавештени на контакт
адресе на својим пријавама. Кандидат који буде
изабран, пре закључења уговора о раду доставља
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима. Пријаве
са кратком биографијом и потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, у року
од 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”.

Васпитач
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да поседује одговарајуће високо образо-
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Наука и образовање
вање: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то (1) студије
другог степена из научне, односно области за
одговарајући предмет, односно групе предмета;
(2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у
трајању од најамање четири године, по прописима који су уређивали високо образовањедо 10.
септембра 2005. године. Лице из става 1. тачка
1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета. Изузетно, васпитач јесте и лице
са стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем. Кандидат треба и: 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело

за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добра заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и
језик на којем се остварује васпитно-образовни
рад (диплома о стеченом образовању на српском
језику које се приложи као доказ под тачком 1
сматра се доказом о знању српског језика под
овом тачком 5). Уз пријаву на конкурс, кандидат
прилаже следећу документацију (у оригиналу
или оверену фотокопију): 1. попуњен пријавни
формулар на званичној страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (www.
mpn.gov.rs); 2. потписану радну биографију, 3.
очитану личну карту (или фотокопију, ако је лична карта без чипа); 4. оригинал/оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, 5. документ о

положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту (уколико кандидат исту поседује), оверена фотокопија, не старија од 6 месеци; 6. оригинал/оверену копију уверења о држављанству, не
старије од 6 месеци; 7. оригинал/оверену копију
извода из матичне књиге рођених, не старије од
6 месеци, 8. оригинал/оверену копију уверења о
неосуђиваности издатог од стране МУП-а, не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене
пријаве, као и пријаве са приложеним, а неовереним фотокопијама, неће се узети у разматрање. Кандидати чије су пријаве благовремене,
потпуне и који испуњавају услове за оглашено
радно место, упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака, о чему
ће учесници конкурса бити обавештени на контакт адресе на својим пријавама. Кандидат који
буде изабран, пре закључења уговора о раду
доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима. Пријаве са кратком биографијом и потребном
документацијом доставити на горенаведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
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ФОРМИРАН ПОКРАЈИНСКИ САВЕТ
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ АП ВОЈВОДИНЕ
У

Едукативном центру за обуке у
професионалним и радним вештинама у Новом Саду, у петак 16. априла, одржана је конститутивна седница
Покрајинског савета за запошљавање,
у чијем су саставу представници Покрајинске владе, Покрајинске службе за
запошљавање (НСЗ), синдиката, удружења послодаваца и Привредне коморе.
Сви релевантни социјални партнери су заједно са Покрајинском службом
за запошљавање оформили овај савет,
како би на најбољи могући начин, а
сходно националној стратегији запошљавања, креирали мере за стварање
нових и одржавање постојећих радних
места. Акценат је стављен посебно на
угрожене, односно рањиве и теже запошљиве категорије становништва и
оне ће убудуће имати приоритет приликом креирања мера за смањење незапослености у Војводини.
„Конституисали смо Покрајински
савет за запошљавање, што је веома важно, јер је у питању стручно тело које
даје мишљење о свим мерама Покрајинске владе из области запошљавања. Порука ових сусрета јесте да заједно, у овој
тешкој ситуацији и за привреду и за туризам, одговарамо на све изазове који
су пред нама. Усвојили смо Покрајински
акциони план запошљавања за 2021.
годину, по коме је Секретаријат определио 42 милиона динара за активне

мере запошљавања, односно за јавне
радове и програме самозапошљавања и
запошљавања незапослених”, истакао је
покрајински секретар за привреду и туризам Ненад Иванишевић и најавио расписивање ових конкурса почетком маја.

Он је објаснио да су све активности
Секретаријата за привреду усклађене
са Покрајинском службом као делом
Националне службе за запошљавање.
Како је нагласио, идеја је да сви који
отворе своје бизнисе преко конкурса за
самозапошљавање касније могу да конкуришу и по другим јавним позивима
Секретаријата, како би што боље развили предузетнички дух и привредну делатност, што ће само по себи креирати
нова радна места и очувати постојећа.
„Покрајинска служба за запошљавање је својом стручношћу и капацитетима активно учествовала у изради
Предлога покрајинског акционог плана

запошљавања који је у потпуности усклађен са Републичким акционим планом за период од 2021. до 2023. године и
новом Стратегијом запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026.
године, а чији је основни циљ одржање
запошљивости и смањење незапослености”, рекла је директорка Покрајинске
службе за запошљавање Снежана Седлар, подсетивши да је Национална служба почетком овог месеца објавила чак
тринаест конкурса за ову годину.
Покрајински савет за запошљавање
основан је као повремено радно тело
Покрајинске владе, конституисано ради
давања мишљења и препорука у вези са
питањима од интереса за унапређење
запошљавања, првенствено о плановима запошљавања, програмима и мерама активне политике запошљавања и
прописима из области запошљавања,
али и о другим питањима из те области.
Конститутивна седница Покрајинског савета за запошљавање одржана је
у Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама који
је основала Покрајинска влада, а који
самостално и у сарадњи са ресорним
секретаријатом и Националном службом за запошљавање спроводи обуке за
стручно усавршавање, преквалификацију и доквалификацију одраслих.


Душко Крнајац

Почетак јавних радова у нишкој општини Пантелеј

К

ошењем и уређивањем парковског простора у порти Цркве Светог Пантелејмона у Нишу, у том граду је обележен почетак овогодишњих
јавних радова који се организују преко Националне службе за запошљавање.
У оквиру мера активне политике
запошљавања предвиђених Локалним
акционим планом запошљавања, а на
основу потписаног споразума између
Филијале Ниш НСЗ и Градске општине Пантелеј, расписан је Јавни позив за
организовање и спровођење јавних радова који је трајао до 15. априла.
Споразумом је предвиђено ангажовање незапослених лица на јавним
радовима, уз техничку подршку Националне службе за запошљавање која
Бесплатна публикација о запошљавању

је задужена за избор и селекцију незапослених са подручја општине Пантелеј, првенствено теже запошљивих и
социјално угрожених суграђана.
За јавне радове ГО Пантелеј је из
буџета определила 1,5 милиона динара, а ангажовано је 10 незапослених
лица са евиденције НСЗ, која ће радити на уређивању и одржавању јавних, зелених и међублоковских површина, као и на пролећном сређивању
излетничких и парковских простора.
Почетку реализације јавних радова у Нишу присуствовале су председница Општине Пантелеј Наташа
Станковић, заменица директора нишке
филијале НСЗ Вања Стојковић, као и
њихови сарадници.

Вања Стојковић
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АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Ваљево

Нови Сад

Врање

Гундулићев венац 23-25
Владике Николаја 1
тел. 011/2929-100, 2929-000 тел. 014/295-600
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Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Зрењанин

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Краљево

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Кикинда

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Нови Пазар

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

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

Шабац

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Прокупље

Лозница

Бор

Косовска Митровица

7. јула 29
тел. 030/453-100

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

Зајечар

Гњилане

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE
Нови Сад
Булевар Михаjла Пупина 6/I
тел. 021/488-5901, 021/488-5902

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Косовска Митровица
Џона Кенедија бб
тел. 028/423-090

