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ДОБРО ДОШЛИ НА ВИРТУЕЛНИ
САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА!
KЛИKОМ ДО ШАНСЕ ЗА ПОСАО!
Национална служба за запошљавање (НСЗ) организује
први Виртуелни сајам запошљавања, коришћењем иновативне интернет технологије која обезбеђује једноставан
приступ и виртуелно окружење прилагођено корисницима.
Сајам се одржава у четвртак, 20. маја 2021. године
од 10.00 до 16.00 часова.
На Сајму ће учествовати 70 компанија које траже
нове запослене, а 7.500 регистрованих учесника (тражилаца посла) ће имати прилику за разговор са послодавцима.
Сазнај више информација и региструј се већ сада
кликом на: www.nsz-sajamzaposljavanja.rs

KО МОЖЕ ДА УЧЕСТВУЈЕ НА САЈМУ?
Сви који траже посао, могу да се пријаве, а учешће
на Сајму је једноставно и бесплатно. Без потребе инсталирања било каквог додатног софтвера можете се регистровати и укључити се онлајн са било ког уређаја (мобилни
телефон, таблет, лаптоп, десктоп рачунар).
Учешћем на Виртуелном сајму запошљавања бићете у могућности да остварите контакт са представницима
компанија – уколико тражите посао и тражиоцима запо
слења – уколико нудите посао.
Сајам се организује уз подршку глобалног Програма „Миграције и развој“ који у Србији спроводи Немачка организација за међународну сарадњу – ГИЗ.
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УВОДНИК
Ново издање Послова поново је у знаку јавних позива и конкурса НСЗ за субвенционисано запошљавање незапослених лица.
Наиме, 26. априла потписан је Споразум о сарадњи Секретаријата за привреду и туризам Аутономне
Покрајине Војводине и Покрајинске службе за запошљавање (НСЗ) у реализацији мера активне политике
запошљавања предвиђених Покрајинским акционим
планом запошљавања за 2021. годину, а у складу са којим ће северна српска покрајина реализовати програме
финансијских олакшица за запошљавање незапослених
лица, самозапошљавање и организовање јавних радова.
У овом броју Послова објављујемо прилог о потписивању Споразума и представљамо јавне позиве
Покрајинског секретаријата за привреду и туризам,
расписане 5. маја ове године, са детаљно наведеним
условима, износима и роковима за подношење пријава. Национална служба, стога, позива своје кориснике,
послодавце и незапослене суграђане са територије Војводине, да се информишу и конкуришу за неки од ових
програма, јер им то може помоћи у решавању једног
од основних проблема у животу и раду.
Нови Послови представљају и вести из наших филијала. У оквиру програма Заједно за заједницу (Cash
for Work), представници НАЛЕД-а су крајем априла у
Крагујевцу одржали обуку за активно тражење посла
(АТП). Програм је усмерен на незапослене особе из
маргинализованих и осетљивих група: Роме и Ромкиње, самохране мајке, жене жртве насиља, особе са
инвалидитетом, дугорочно незапослене, бивше осуђенике и чланове њихових породица.
У краљевачкој филијали НСЗ одржана је презентација актуелних јавних позива којој су присуствовали
чланови локалног Савета за запошљавање, састављеног
од представника градске власти, Школске управе, Привредне коморе, Центра за социјални рад и удружења
теже запошљивих категорија грађана. Сличне презентације биле су организоване и за мањи број вршачких послодаваца, као и за представнике предузећа из Прахова.
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Секретаријат за привреду и туризам Војводине
и НСЗ потписали Споразум о сарадњи

ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ,
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ И ЈАВНЕ
РАДОВЕ 42 МИЛИОНА ДИНАРА
У

просторијама Владе Аутономне Покрајине Војводине,
26. априла, свечано је потписан Споразум о сарадњи
између Покрајинског секретаријата за привреду и туризам
и Покрајинске службе за запошљавање (НСЗ) у реализацији мера активне политике запошљавања предвиђених
Покрајинским акционим планом запошљавања за 2021.
годину.
Према овом споразуму, чији су потписници покрајински секретар за привреду и туризам Ненад Иванишевић и
директорка Покрајинске службе за запошљавање Снежана
Седлар, обавезе Секретаријата су: расписивање јавних позива за реализацију мера активне политике запошљавања,
доношење одлука о одобравању средстава и закључивање
уговора о међусобним правима и обавезама са корисницима средстава и Националном службом.
Са друге стране, Национална служба ће бити у обавези
да врши пријем, обраду и бодовање захтева по објављеним
јавним позивима, формира листе поднетих и избодованих
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пријава, непосредно сарађује са корисницима средстава,
сачињава правне акте неопходне за наставак реализације
уговорних обавеза, као и да доставља извештаје Секретаријату о реализацији мера. Праћење и контролу реализације уговорних обавеза обављаће Секретаријат у сарадњи
са Националном службом за запошљавање.
Након потписивања Споразума о сарадњи, Ненад
Иванишевић је најавио да ће јавни конкурси Покрајинског
секретаријата за привреду из области запошљавања бити
објављени 5. маја ове године. Како је објаснио, за спровођење мера активне политике запошљавања из буџета
АП Војводине ове године ће бити издвојено укупно 42
милиона динара, од чега послодавцима за субвенције за
ново запошљавање незапослених лица 22 милиона, за самозапошљавање 15 милиона, а за јавне радове 5 милиона
динара.
Душко Крнајац
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У КРАГУЈЕВЦУ ОДРЖАНА ОБУКА ЗА
АКТИВНО ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА ПО
ПРОГРАМУ „ЗАЈЕДНО ЗА ЗАЈЕДНИЦУ”
Помоћ за незапослене из маргинализованих група

У

оквиру програма „Заједно за заједницу“ (Cash for Work), представници НАЛЕД-а су у просторијама
крагујевачког Црвеног крста прошле
недеље одржали обуку за активно тражење посла (АТП). Обука се, због епидемиолошких мера, реализовала са
две групе незапослених лица, којима
су по завршетку уручени сертификати
и „Водич за активно тражење посла“.
Програм је усмерен на незапослене особе из маргинализованих и
осетљивих група: Роме и Ромкиње,
самохране мајке, жене жртве насиља,
особе са инвалидитетом, дугорочно
незапослене, бивше осуђенике и чланове њихових породица. Након обуке,
35 полазника програма „Заједно за
заједницу“ од априла до августа ће
бити ангажовано по моделу јавних радова у некој од јавних установа, предузећа, код привредних субјеката или
удружења.
„Потенцијалним
послодавцима
који преко овог програма ангажују
незапослене биће исплаћена зарада и
надокнађени трошкови за порезе и доприносе, као и трошкови превоза и набавке опреме за раднике. За радно ангажована лица пројекат ће обезбедити
и дезинфекциона средства и заштитне
медицинске маске“, каже др Гордана
Дамњановић, чланица Градског већа
за здравствену и социјалну заштиту.
АТП обуку за незапослене Крагујевчане одржала је Александра Грубин из НАЛЕД-а, која је полазнике
упознала са свим аспектима активног
тражења посла, од писања радне биографије (ЦВ), преко извора и начина
тражења посла, конкурисања и што
бољег представљања послодавцима
знања и искуства кандидата, до директне комуникације са послодавцем
приликом пријављивања за посао.
„Циљ програма је побољшање
економског положаја и услова живота
маргинализованих група и ублажавање негативних последица пандемије ковид-19. Овај концепт обухвата
потребе циљних група, њихове капацитете и ресурсе, с посебним освр-

4

| Број 933 | 12.05.2021.

том на услове током
пандемије, када се све реализује онлајн“, објашњава Грубинова.
Незапослени који буду
ангажовани по овом програму, обављаће послове у
области социјалне и хуманитарне заштите, као што
су одржавање и обнављање
јавне
инфраструктуре,
чишћење речних корита и
одржавање хигијене у јавним установама и просторима. Такође, обављаће и
послове који се тичу културних делатности, попут
анкетирања грађана у пројектима од
јавног интереса, сакупљања и прераде отпада и све друге активности које
су од интереса за локалну заједницу и
унапређење економије.
Програм „Заједно за заједницу“ се
реализује у шест локалних самоуправа,
у оквиру пројекта Немачке развојне сарадње (ГИЗ) „Инклузија Рома и других
маргинализованих група у Србији“, заједно са Министарством за људска и мањинска права и друштвени дијалог Републике
Србије, НАЛЕД-ом, Асоцијацијом коорди-

натора за ромска питања и Националном
службом за запошљавање (НСЗ).
Полазници су током обуке имали
прилику да се упознају и са услугама које пружа Национална служба за
запошљавање, као и са свим актуелним јавним позивима за реализацију
програма и мера активне политике
запошљавања у овој години. Највеће
интересовање полазници су исказали
за програм самозапошљавања, јавне
радове и стручну праксу.
Јелена Зорнић
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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
Издавач: Национална служба за запошљавање, Директор: Зоран Мартиновић
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На основу чл. 43 и 59 Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености (“Службени гласник РС”, бр. 36/, 88/10, 38/15, 113/17
– др. Закон и 113/17), члана 11 Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2021. годину (“Службени лист АПВ“, бр. 66/2020), у
складу са Покрајинским акционим планом запошљавања у АП Војводини
за 2021. годину („Службени лист АПВ“, број 19/2021) и Правилником о
додели средстава за финансирање спровођења јавних радова на територији АП Војводине у 2021. години („Службени лист АПВ“, број 19/2021),
Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту:
Секретаријат), дана 5. маја 2021. године расписује

На основу чл. 43 и 51 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености (“Службени гласник РС”, бр. 36/, 88/10, 38/15, 113/17 – др.
Закон и 113/17), члана 11 Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП
Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ”, број 66/20), у складу са
Покрајинским акционим планом запошљавања у Аутономној Покрајини
Војводини за 2021. годину („Службени лист АПВ“, број 19/2021) и Правилником о додели субвенција за самозапошљавање незапослених лица
у Аутономној Покрајини Војводини за 2021. годину („Службени лист АПВ“,
број 19/2021), Покрајински секретаријат за привреду и туризам
(у даљем тексту: Секретаријат), дана 5. маја 2021. године расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ
144-401-5682/2021-03

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
У АП ВОЈВОДИНИ У 2021. ГОДИНИ
144-401-5679/2021-03

Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју организује
Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у складу са Покрајинским акционим планом запошљавања у АП Војводини за 2021. годину, у
циљу радног ангажовања незапослених лица, као и ради остваривања
одређеног друштвеног интереса.
Средства за спровођење јавних радова, у укупном износу од
5.000.000,00 динара, обезбеђена су Покрајинском скупштинском
одлуком о буџету АП Војводине за 2021. годину у оквиру Програма
0803 – Запошљавање и уређење система рада и радно-правних односа, програмска активност 1001 – Активна политика запошљавања у АП
Војводини, економска класификација 4819 – Дотације осталим непрофитним институцијама, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета.
Јавни рад спроводи извођач јавног рада кога одређује Секретаријат на
основу јавног конкурса.
Максимална дужина трајања јавног рада, у складу са расположивим
финансијским средствима је четири месеца. Уговором о привременим
и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице
укључено у јавни рад.
Јавни радови на територији АП Војводине могу се организовати и спроводити у областима:
• социјалних и хуманитарних делатности,
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• oдржавања и заштите животне средине и природе и
• културних и туристичких делатности.
Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
1. исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним
радовима по основу уговора о привременим и повременим пословима, у
висини до 22.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном
нивоу, која се увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно
социјално осигурање и
2. накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим областима спровођења, и то:
• 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,
• 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,
• 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца.
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних
радова на којима се ангажују незапослена лица и незапослене особе са
инвалидитетом имају удружења која имају статус правног лица, односно
уписана су у Регистар који води Агенција за привредне регистре.
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у три примерка, непосредно или путем поште, надлежној филијали НСЗ, на прописаном обрасцу
који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе за запошљавање или преузети на сајту www.spriv.vojvodina.gov.rs или
www.nsz.gov.rs.
Непотпуна документација неће се узимати у разматрање.
Комплетан текст Јавног конкурса, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Покрајинског секретаријата за привреду и туризам: www.spriv.vojvodina.gov.rs, као и на сајту НСЗ: www.nsz.
gov.rs.
Све додатне информације могу се добити у свакој организационој јединици надлежне филијале НСЗ или на број телефона: 0800/021-027, сваког
радног дана од 09 до 15 часова.

Јавни позив за доделу субвенције незапосленим лицима за самозапошљавање представља основ за добијање de minimis државне помоћи.
Средства за доделу субвенција за самозапошљавање незапослених лица,
у укупном износу од 15.000.000,00 динара, обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2021. годину у
оквиру Програма 0803 – Активна политика запошљавања, програмска
активност 1001 – Активна политика запошљавања у АП Војводини, економска класификација 4541 – Текуће субвенције приватним предузећима,
извор финансирања 01 00 Приходи из буџета.
Субвенција за самозапошљавање (даљем тексту: Субвенција) додељује
се незапосленом лицу пријављеном на евиденцију Националне службе
за запошљавање на територији АП Војводине (у даљем тексту: Филијала НСЗ), у једнократном износу од 250.000,00 динара, односно
270.000,00 динара за самозапошљавање особа са инвалидитетом, а у
циљу обављања новорегистроване делатности на територији АП Војводине.
Уколико се више незапослених лица удружи, у складу са законом, свако
појединачно подноси захтев.
Право подношења захтева за доделу субвенције остварује незапослено
лице под условом да је:
1. на дан подношења захтева пријављено на евиденцију Филијале НСЗ и
2. завршило обуку из предузетништва по плану и програму обуке Националне службе за запошљавање или друге одговарајуће организације.
Захтев са бизнис планом се подноси у три примерка, искључиво на
обрасцу који се може преузети са интернет презентације Секретаријата
www.spriv.vojvodina.gov.rs и НСЗ www.nsz.gov.rs и са припадајућом документацијом се доставља на адресу надлежне организационе јединице
Филијале НСЗ према месту пребивалишта, односно боравишта, лично
или путем поште.
Непотпуни, неблаговремени и недопуштени захтеви неће се разматрати.
Комплетан текст Јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Покрајинског секретаријата за привреду и туризам: www.spriv.vojvodina.gov.rs, као и на сајту НСЗ: www.nsz.
gov.rs.
Све додатне информације могу се добити у организационим јединицама
Филијале НСЗ или на број телефона: 0800/021-027, сваког радног дана
од 09 до 15 часова.
Рок за подношење захтева је 20. мај 2021. године.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

Рок за подношење пријава је 20. мај 2021. године.
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Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Јавни позиви

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
На основу чл. 43 и 51 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености (“Службени гласник РС”, бр. 36/, 88/10, 38/15, 113/17 – др.
Закон и 113/17), члана 11 Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП
Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ”, број 66/20, у складу са
Покрајинским акционим планом запошљавања у Аутономној Покрајини
Војводини за 2021. годину („Службени лист АПВ“, број 19/2021) и Правилником о додели субвенција за запошљавање незапослених лица у
Аутономној Покрајини Војводини за 2021. годину („Службени лист АПВ“,
број 19/2021), Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем
тексту: Секретаријат), дана 5. маја 2021. године расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП
ВОЈВОДИНИ У 2021. ГОДИНИ
144-401-5680/2021-03
Јавни позив за доделу субвенције послодавцима за запошљавање незапослених лица (у даљем тексту: Јавни позив) представља основ за
доделу de minimis државне помоћи.
Средства за доделу субвенције послодавцима за запошљавање незапослених лица пријављених на евиденцију Националне службе за запошљавање на територији АП Војводине, у укупном износу од 22.000.000,00
динара, обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП
Војводине за 2021. годину у оквиру Програма 0803 – Активна политика запошљавања, програмска активност 1001 – Активна политика запошљавања у АП Војводини, економска класификација 4541 – Текуће субвенције приватним предузећима, извор финансирања 01 00 Приходи из
буџета.
Субвенција за запошљавање незапослених лица (у даљем тексту: Субвенција), у једнократном износу од 250.000,00 динара по незапосленом, одобрава се послодавцима ради запошљавања незапослених лица
пријављених на евиденцију Националне службе за запошљавање на
територији АП Војводине (у даљем тексту: Филијала НСЗ).
По Јавном позиву послодавац може поднети један захтев за доделу субвенције.
Право на субвенцију може остварити послодавац под условом да има
седиште или регистровану пословну јединицу на територији АП Војводине и припада приватном сектору (предузетници и правна лица код којих
је удео приватног капитала у власничкој структури 100%).
Захтев се подноси у три примерка, искључиво на обрасцу који се може
преузети са интернет презентације Секретаријата: www.spriv.vojvodina.
gov.rs и НСЗ: www.nsz.gov.rs и са припадајућом документацијом се доставља на адресу надлежне организационе јединице НСЗ према седишту
послодавца или организационе јединице, лично или путем поште.
Непотпуни, неблаговремени и недопуштени захтеви неће се разматрати.
Комплетан текст Јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се
доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Покрајинског секретаријата за привреду и туризам: www.spriv.vojvodina.gov.rs, као и на сајту НСЗ: www.nsz.gov.rs.
Све додатне информације могу се добити у организационим јединицама
Филијале НСЗ или на број телефона: 0800/021-027, сваког радног дана
од 09 до 15 часова.
Рок за подношење захтева је 20. мај 2021. године.

На основу Локалног акционог плана запошљавања Града Смедерева за
2021. годину који је усвојен на седници Градског већа града Смедерева
дана 28.04.2021. године и закљученог Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике
запошљавања ЛАПЗ-Техничка подршка за 2021.годину између Националне службе за запошљавање и Града Смедерева, број: 3001-101-3/2021 од
05.05.2021. године,

ГРАД СМЕДЕРЕВО И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА
ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ
НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2021. ГОДИНИ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено
теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне
потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених,
као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање, филијала Смедерево (у даљем тексту: Национална
служба) на основу јавног конкурса уз предходно прибављено мишљење
Локалног савета за запошљавање Града Смедерева.
Послодавац - извођач јавног рада са седиштем на територији Града Смедерева, може организовати спровођење јавних радова уколико, у складу
са Локалним акционим планом укључи незапослена лица из следећих
категорија:
1. радно способни корисници новчане социјалне помоћи,
2. Роми,
3. лица без завршене средње школе,
4. лица која посао траже дуже од 12 месеци,
5. особе са инвалидитетом.
Приоритет за укључивање у меру имају лица из наведених категорија
која се први пут ангажују на јавним радовима.
Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице.
На јавним радовима се радно ангажује најмање 3 (три) незапослена
лица.
Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са
расположивим финансијским средствима.
Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у јавни рад.
Комплетан текст Јавног конкурса, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту сајту НСЗ: www.nsz.gov.rs
Јавни конкурс је отворен од 12.05.2021. године, а последњи рок
за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 28.05.2021.
године

Највећа понуда слободних
послова на једном месту

Бесплатна публикација о запошљавању
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Администрација и управа

Администрација и управа
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
На основу члана 4. Правилника о спровођењу
јавног конкурса за попуњавање радних места у Управи за извршење кривичних санкција
(„Службени гласник РС“, бр. 40/10 и 137/14) и
Закључка Комисије за давање сагласности за
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:
112-9598/2020 од 27. новембра 2020. године и
број: 112-3786/2021 од 27. априла 2021. године,
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
I Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство правде – Управа за извршење
кривичних санкција, Немањина 22-24, Београд.
Радна места која се попуњавају:
II У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ У
ПАНЧЕВУ

1) Обезбеђење завода у Служби
за обезбеђење, звање командир –
приправник
место рада Панчево
5 извршилаца

III У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ У
ШАПЦУ

2) Обезбеђење завода у Служби
за обезбеђење, звање командир –
приправник
место рада Шабац
3 извршиоца

IV Услови за рад који се односе на приправнике у Служби за обезбеђење:
На основу члана 255. Закона о извршењу кривичних санкција („Службени гласник РС“, бр.
55/14 и 35/19) за приправника у служби за
обезбеђење може се примити лице које, поред
законом утврђених испуњава и следеће услове:
да има средње образовање, да је млађе од 30
година, и да је психички и физички способно
за вршење службе. За приправника у служби
за обезбеђење може се примити и лице до 35
година живота, ако има стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године и стечено
високо образовање на студијама првог степена
(основне академске студије, основне струковне
студије), односно на студијама у трајању до три
године.
V Садржина пријаве и докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
- пријава на јавни конкурс (у пријави назначити
назив радног места за које се конкурише, име и
презиме, датум, место и државу рођења, јединствени матични број грађана, адресу пребивалишта, односно боравишта, контакт телефон,
податке о образовању, пријава мора да буде
својеручно потписана) - (образац пријаве се
може преузети са сајта Министарства правде);
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- 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;
- уверење из суда да се против кандидата не
води кривични поступак за кривично дело које
се гони по службеној дужности (не старије од
30 дана);
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће
сама прибавити податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција или ће то орган
учинити уместо ње, која је дата у прилогу конкурса (изјава се може преузети са сајта Министарства правде);
Документа о чињеницама о којиме се води
службена евиденција су: уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз
напред наведене доказе како би орган могао
даље да поступа.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) 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. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне
за одлучивање органа, захтев за покретање
поступка ће се сматрати неуредним (члан 103.
став 3).
Наведене доказе кандидат може да достави уз
пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег
спровођења изборног поступка.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној 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 могу се приложити и фотокопије
докумената које су оверене пре 1. марта 2017.
године у основним судовима, односно општинској управи.
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.
Диплома којом се потврђује стручна спрема,
а која је стечена у иностранству мора бити
нострификована.
VI Општи услови за рад на радном месту:
Чланом 45. став 1. Закона о државним службеницима прописано је да 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.

Посебни услови за рад из Закона о извршењу кривичних санкција: Чланом 253.
став 4. Закона о извршења кривичних санкција
прописано је да у радни однос не може се примити лице које је осуђено због кривичног дела
које се гони по службеној дужности, лице против кога се води кривични поступак за кривично дело које се гони по службеној дужности,
лице које је осуђено на безусловну казну затвора у трајању дужем од три месеца и лице за
које, у складу са прописима којима је уређено
вршење безбедносних провера, постоје безбедносне сметње.
VII Рок за подношење пријаве на конкурс:
Рок за подношење пријава на конкурс је петнаест дана и почиње да тече наредног дана од
дана оглашавања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VIII Адреса на коју се подносе пријаве:
Министарство правде, Управа за извршење
кривичних санкција, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс за
попуњавање извршилачког радног места“.
IX Лице задужено за давање обавештења
о конкурсу: Биљана Станишић и Сања Пешић
Дамљановић тел: 011/2685-305 (радним данима
од 12,00 до 14,00 часова).
X Трајање радног односа: За наведена
радна места радни однос се заснива
на одређено време у трајању од шест
месеци. Приправник стиче одговарајуће
звање, ако по завршеном приправничком стажу
положи стручни испит у служби за обезбеђење.
Приправнику у служби за обезбеђење престаје
радни однос, ако у прописаном року не положи
стручни испит у служби за обезбеђење, изузев
ако је до тога дошло због болести или из других
оправданих разлога.
XI Посебне одредбе за пријем приправника у Служби за обезбеђење: Кандидат
ће након извршене безбедносне провере и психофизичког тестирања бити позван на проверу
здравствене способности за рад у служби за
обезбеђење, са ношењем оружја.
Лекарски преглед за утврђивање здравственог
стања кандидата обавља се у Заводу за заштиту радника Министарства унутрашњих послова
у Београду, ул. Дурмиторска бр. 9. Трошкове
здравственог прегледа кандидати плаћају лично без права на рефундацију. Кандидат који на
лекарском прегледу добије негативан лекарски
налаз елиминише се из даљег поступка пријема
кандидата.
Кандидату који није испунио услов везан за
психофизичке способности, здравствене способности или за кога постоје безбедносне
сметње доставља се решење о одбијању, у
коме се наводе разлози због чега се кандидату не дозвољава да даље учествује у поступку
пријема.
Све фазе тестирања су елиминаторне. Кандидат који је испунио формални услов и прошао
безбедносну проверу, психофизичко тестирање
и здравствени преглед позива се на разговор.
На разговору се проверава вештина комуникације непосредно кроз разговор са кандидатима.
Управа за извршење кривичних санкција ће
службеним путем вршити безбедносну проверу,
у складу са чланом 254. Закона о извршењу
кривичних санкција.
НАПОМЕНА:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
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приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној од стране јавног
бележника, у општини или суду биће одбачене
закључком конкурсне комисије.

2. Руководилац Групе за исхрану
у Служби за опште послове, у звању
сарадник

Обавештавају се кандидати да ће се документација враћати искључиво уз писмени захтев
кандидата.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из Економске науке на
основним академским студијама у обиму од 180
ЕСПБ бодова, основним струковнним студијама,
односно на студијама у трајању до три године,
положен државни стручни испит и најмање три
године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Министарства правде: www.mpravde.
gov.rs, на порталу е-управе и на огласној табли Управе за извршење кривичних санкција,
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.

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
На основу члана 4. Правилника о спровођењу
јавног конкурса за попуњавање радних места у Управи за извршење кривичних санкција
(„Службени гласник РС“, бр. 40/10 и 137/14) и
Закључка Комисије за давање сагласности за
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:
112-3786/2021 од 27. априла 2021. године,
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
I Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство правде – Управа за извршење
кривичних санкција, Немањина 22-24, Београд.
Радна места којe се попуњавају:
II У СПЕЦИЈАЛНОЈ ЗАТВОРСКОЈ БОЛНИЦИ У БЕОГРАДУ

1. Правни послови
у Одсеку за правно-административне
послове у Служби за опште послове,
у звању саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Стечено
високо образовање из научне области Правне
науке на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање три године радног
искуства у струци, као и потребне компетенције
за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о државним службеницима и Закона о извршењу кривичних санкција
– усмено; вештина комуникације – непосредно,
кроз разговор са кандидатима;

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
Бесплатна публикација о запошљавању

1 извршилац

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних
санкција – усмено; вештина комуникације –
непосредно, кроз разговор са кандидатима.

3. Евиденциони и административни
послови
у Одсеку за правно-административне
послове у Служби за опште послове,
у звању референт
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Завршена средња школа, друштвеног смера, положен
државни стручни испит, најмање две године
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних
санкција – усмено; вештина комуникације –
непосредно, кроз разговор са кандидатима;

4. Медицинско технички послови
у Одсеку за лечење соматских
болести лица лишених слободе
са дијагностиком у Служби за
здравствену заштиту, у звању
референт
2 извршиоца

Услови за рад на радном месту: Завршена
средња школа, медицинске струке, општи смер,
положен државни стручни испит или стручни
испит у области здравствене заштите и најмање
две године радног искуства у струци, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних
санкција – усмено; вештина комуникације –
непосредно, кроз разговор са кандидатима;

5. Васпитач
у Одсеку за спровођење третмана у
Служби за третман, у звању саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Стечено
високо образовање из стручне области Специјалне едукације и рехабилитације - смер за
превенцију и третман поремећаја понашања
или из научне, односно стручне области Филозофије-смер психологија, педагогија, андрагогија или социологија; на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године, положен државни стручни испит; најмање три године радног
искуства у струци, као и потребне компетенције
за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних
санкција и Правилника о третману, програму
поступања, разврставању и накнадном разврставању осуђених лица – усмено; вештина
комуникације –непосредно, кроз разговор са
кандидатима;

6. Главни лаборант за биохемијску
лабораторију
у Групи за хематолошко-биохемијске
анализе у Одсеку за лечење
соматских болести лица лишених
слободе са дијагностиком у Служби
за здравствену заштиту, у звању
сарадник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Стечено
високо образовање из научне области Медицинске науке- смер лабораторијски на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен државни стручни испит или стручни испит
у области здравствене заштите и најмање три
године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних
санкција – усмено; вештина комуникације –
непосредно, кроз разговор са кандидатима.
Место рада: Београд, ул. Бачванска бр. 14.
III У КАЗНЕНО-ПОПРАВОМ ЗАВОДУ У
ПОЖАРЕВЦУ - ЗАБЕЛИ

7. Правни послови
у Одсеку за правне и
административне послове у Служби
за опште послове, у звању саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Стечено
високо образовање из научне области Правних наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ESPB, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о државним службеницима и Закона о извршењу кривичних санкција
– усмено; вештина комуникације –непосредно,
кроз разговор са кандидатима;

8. Послови у писарници
у Одсеку за правно-административне
послове у Служби за опште послове,
у звању референт
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Завршена
средња школа, економске или правне струке
или гимназија, положен државни стручни испит
и најмање две године радног искуства у струци,
као и потребне компетенције за рад на радном
месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступ12.05.2021. | Број 933 |
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ку: знање из Закона о извршењу кривичних
санкција – усмено; вештина комуникације –
непосредно, кроз разговор са кандидатима;

9. Послови матичне евиденције
у Одсеку за матичну евиденцију у
Служби за опште послове, у звању
референт
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Завршена средња школа економске, правне или
пољопривредне струке или гимназија, положен
државни стручни испит и најмање две године
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних
санкција – усмено; вештина комуникације –
непосредно, кроз разговор са кандидатима;

зофије - смер за педагогију или из стручне
области Специјалне едукације и рехабилитације- смер за превенцију и третман поремећаја
понашања на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ESPB, 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 и најмање три године радног
искуства у струци, као и потребне компетенције
за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних
санкција и Правилника о третману, програму
поступања, разврставању и накнадном разврставању осуђених лица – усмено; вештина
комуникације –непосредно, кроз разговор са
кандидатима.

10. Фармацеутски техничар
у Служби за здравствену заштиту, у
звању референт

13. Стоматолошки техничар
у Групи за медицинско-техничке
послове у Служби за здравствену
заштиту, у звању референт

Услови за рад на радном месту: Завршена
средња школа, медицинске струке – општи или
фармацеутски смер, положен државни стручни
испит или стручни испит у области здравствене
заштите и најмање две године радног искуства
у струци, као и потребне компетенције за рад
на радном месту.

Услови за рад на радном месту: завршена
средња школа, медицинске струке, одсек стоматолошки техничар, положен државни стручни
испит или стручни испит у области здравствене
заштите и најмање две године радног искуства
у струци, као и потребне компетенције за рад
на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних
санкција – усмено; вештина комуникације –
непосредно, кроз разговор са кандидатима;

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних
санкција – усмено; вештина комуникације –
непосредно, кроз разговор са кандидатима;

Место рада: Пожаревац, ул. Забелска бр. бб.

14. Послови депозита и кантине
у Одсеку за материјалнофинансијске послове у Служби за
опште послове, у звању референт

1 извршилац

IV У КАЗНЕНО-ПОПРАВОМ ЗАВОДУ У ПАНЧЕВУ

11. Шеф Одсека за одржавање
у Служби за обуку и упошљавање, у
звању саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Стечено
високо образовање из стручне области Грађевинско инжењерство, Електротехничко и рачунарско инжењерство, Инжењерство заштите
животне средине и заштите на раду, Машинско
инжењерство, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит и најмање три
године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних
санкција – усмено; вештина комуникације –
непосредно, кроз разговор са кандидатима;

1 извршилац

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Завршена средња школа, положен државни стручни
испит, најмање две године радног искуства у
струци, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних
санкција – усмено; вештина комуникације –
непосредно, кроз разговор са кандидатима.

15. Инструктор кувар
у Групи за исхрану у Служби за
обуку и упошљавање, у звању
референт
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена
средња школа, угоститељске струке; положен
државни стручни испит и најмање две године
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

12. Педагог
у Групи за испитивање личности у
Служби за третман, у звању саветник
1 извршилац

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних
санкција – усмено; вештина комуникације –
непосредно, кроз разговор са кандидатима;

Услови за рад на радном месту: Стечено
високо образовање из стручне области Фило-

Место рада: Панчево, ул. Баваништански пут
бр. бб.
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V У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ У
НИШУ

16. Реализатор третмана
у Одсеку за спровођење третмана у
Служби за третман, у звању саветник
2 извршиоца

Услови за рад на радном месту: Стечено
високо образовање из научне области Педагошке, Психолошке или Социолошке или Политичке науке – смер за социјалну политику и
социјални рад, или из стручне области Специјална едукација и рехабилитација - смер за
превенцију и третман поремећаја понашања, на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB, 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
и најмање три године радног искуства у струци,
као и потребне компетенције за рад на радном
месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних
санкција и Правилника о третману, програму
поступања, разврставању и накнадном разврставању осуђених лица – усмено; вештина
комуникације –непосредно, кроз разговор са
кандидатима;

17. Послови медицинског техничара
у Служби за здравствену заштиту, у
звању референт
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Завршена средња школа, медицинске струке – смер
за медицинског техничара; положен државни
стручни испит или стручни испит у области
здравствене заштите и најмање две године
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних
санкција – усмено; вештина комуникације –
непосредно, кроз разговор са кандидатима.

18. Санитарни техничар
у Служби за здравствену заштиту, у
звању референт
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Завршена
средња школа, медицинске струке – санитарни
техничар, положен државни стручни испит или
стручни испит у области здравствене заштите,
најмање две године радног искуства у струци,
као и потребне компетенције за рад на радном
месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних
санкција – усмено; вештина комуникације –
непосредно, кроз разговор са кандидатима;

19. Инструктор вулканизер
у Одсеку машинског одржавања
и транспорта у Служби за обуку и
упошљавање, у звању референт
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Завршена средња школа, техничке струке, положен
државни стручни испит и најмање две године
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радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних
санкција – усмено; вештина комуникације –
непосредно, кроз разговор са кандидатима.

20. Инструктор бравар
у Одсеку металске производње у
Служби за обуку и упошљавање, у
звању референт
2 извршиоца

Услови за рад на радном месту: Завршена
средња школа, машинске или техничке струке,
положен државни стручни испит и најмање две
године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних
санкција – усмено; вештина комуникације –
непосредно, кроз разговор са кандидатима;

21. Инструктор монтаже производа
у Одсеку металске производње у
Служби за обуку и упошљавање, у
звању референт
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Завршена
средња школа, машинске, техничке или електро струке, положен државни стручни испит и
најмање две године радног искуства у струци,
као и потребне компетенције за рад на радном
месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних
санкција – усмено; вештина комуникације –
непосредно, кроз разговор са кандидатима.

22. Послови кантине
у Одсеку депозита и кантине у
Служби за опште послове, у звању
референт
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Завршена
средња школа, положен државни стручни испит
и најмање две године радног искуства у струци,
као и потребне компетенције за рад на радном
месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних
санкција – усмено; вештина комуникације –
непосредно, кроз разговор са кандидатима;
Место рада: Ниш, Насеље Милке Протић бб.
VI Докази који се прилажу уз пријаву на
конкурс:
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству (у пријави назначити редни број радног места из текста конкурса
као и назив радног места за које се конкурише,
име и презиме, датум и место рођења, јединствени матични број грађана, адресу пребивалишта, односно боравишта, мејл адреса за контакт, контакт телефон, податке о образовању,
податке о врсти и дужини радног искуства у
степену стручне спреме прописане за радно
место на које се конкурише, са кратким описом
послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, пријава мора да
Бесплатна публикација о запошљавању

буде својеручно потписана)-заједничко за сва
радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству-заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених-заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе
којом се потврђује стручна спрема за стручну
спрему која је наведена у условима за радно
место-заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења
из суда да се против кандидата не води кривични поступак за кривично дело које се гони
по службеној дужности (не старије од 30 дана)
-заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о
радном искуству у струци (потврде, решења и
други акти из којих се може утврдити на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком
периоду је стечено радно искуство у струци)
-заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном државном стручном испиту или
стручном испиту у области здравствене заштите (кандидати са положеним правосудним
испитом уместо доказа о положеном државном
стручном испиту могу поднети доказ о положеном правосудном испиту) -заједничко за сва
радна места;
(У складу са чланом 101. Закона о државним
службеницима државни стручни испит нису
дужни да полажу државни службеници који су
здравствени радници или здравствени сарадници у Управи за извршење кривичних санкција,
који су у обавези да полажу или су положили
стручни испит у области здравствене заштите);
- 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 - заједничко за сва
радна места;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће
сама прибавити податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција или ће то орган
учинити уместо ње -заједничко за сва радна
места;
Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презентацији Министарства правде, на следећој интернет адреси: http://www.mpravde.gov.
rs/tekst/9998/konkursi.php
Документа о чињеницама о којиме се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење
о положеном државном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз
напред наведене доказе како би орган могао
даље да поступа.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) 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. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне
за одлучивање органа, захтев за покретање
поступка ће се сматрати неуредним (члан 103.
став 3).

Наведене доказе кандидат може да достави уз
пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег
спровођења изборног поступка.
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 општинским управама.
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.
Диплома којом се потврђује стручна спрема,
а која је стечена у иностранству мора бити
нострификована.
VII Општи услови за рад на радном месту:
Чланом 45. став 1. Закона о државним службеницима прописано је да 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 м есеци.
Посебни услови за рад на радном месту:
Чланом 253. став 4. Закона о извршењу кривичних санкција прописано је да се у радни однос
не може примити лице које је осуђено због кривичног дела које се гони по службеној дужности, лице против кога се води кривични поступак за кривично дело које се гони по службеној
дужности, лице које је осуђено на безусловну
казну затвора у трајању дужем од три месеца
и лице за које, у складу са прописима којима
је уређено вршење безбедносних провера,
постоје безбедносне сметње.
VIII Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење пријава на конкурс
је 8 дана и почиње да тече наредног дана од
дана оглашавања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
IX Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Cа кандидатима
чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви
потребни докази и који испуњавају услове за
рад на оглашеном радном месту провера стручних оспособљености, знања и вештина које се
вреднују у изборном поступку спровешће се у
просторијама завода.
О дану и времену спровођења изборног поступка кандидати ће бити обавештени телефоном
или телеграмом, на контакте (бројеве телефона или адресе) које наведу у својим пријавама.
X Адреса на коју се подносе пријаве:
Министарство правде, Управа за извршење
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кривичних санкција, 11000 Београд, Немањина
22-26, са назнаком „За јавни конкурс“.
XI Лице задужено за давање обавештења
о конкурсу: Биљана Станишић и Сања Пешић
Дамљановић, тел. 011/2685-305 и Дејан
Миљковић, тел: 011/363-1059 (радним данима
од 12.00 до 14.00 часова).
XII Трајање радног односа: За
наведена радна места радни однос
се заснива на неодређено време.
НАПОМЕНЕ:
Као државни службеник на извршилачком радном месту може да се запосли и лице које нема
положен државни стручни испит, али је дужно
да га положи у року утврђеном законом.
Државни службеник на пробном раду који је
радни однос засновао 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.
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно
место на које конкуришу у којима наводе уз коју
од пријава су приложили тражене доказе.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви тражени докази у оригиналу
или фотокопији овереној у општини или суду
или од стране јавног бележника биће одбачене
закључком конкурсне комисије.
Управа за извршење кривичних санкција ће
службеним путем вршити безбедносну проверу,
у складу са чланом 254. Закона о извршењу
кривичних санкција.
Обавештавају се кандидати да ће се документација враћати искључиво уз писмени захтев
кандидата.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Министарства правде: www.mpravde.gov.rs,
на порталу е-управе и на огласној табли Управе за извршење кривичних санкција, 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.

Посао се не чека,
посао се тражи
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МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ
И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
На основу чл. 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05,
81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07,
67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,
95/18 и 157/20), члана 9. став 1. Уредбе о
интерном и јавном конкурсу за попуњавање
радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19) и Закључка Комисије
за давање сагласности за ново запошљавање
и додатно радно ангажовање код корисника
јавних средстава 51 број: 112-2780/2021 од 30.
марта 2021. године, Министарство просвете,
науке и технолошког развоја оглашава

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

1. Радно место за развој и
унапређивање дуалног образовања
и васпитања, разврстано у звање
саветник
у Сектору за дуално образовање
и васпитање, Група за дуално
образовање и васпитање и
национални оквир квалификација
1 извршилац

Опис послова: Учествује у планирању развоја
образовања и васпитања у складу са усвојеним стратешким документима, међународним
конвенцијама и другим документима и у изради извештаја о њиховом остваривању; прати
примену закона и прописа из области дуалног
образовања и васпитања и каријерног вођења
и саветовања и учествује у процени ефеката увођења дуалног образовања у средњем
стручном образовању, дуалног модела студија
у високом образовању у складу са стратешким
документима; прати стање и покреће иницијативе за решавање питања из области дуалног
образовања у средњем стручном образовању,
дуалног модела студија у високом образовању
и каријерног вођења и саветовања и учествује
у развијању методологија, изради анализа, студија, елабората и извештаја из области дуалног
образовања у средњем стручном образовању,
дуалног модела студија у високом образовању
и каријерног вођења и саветовања; прати рад
и пружа стручну подршку раду социјалних партнера укључених у процесе из домена дуалног
образовања и васпитања и каријерног вођења
и саветовања и учествује у изради анализа и
припрема предлоге за унапређивање уписне
политике из области дуалног образовања и
васпитања; учествује у програмирању и имплементацији домаћих и међународних пројеката
из домена дуалног образовања и васпитања
и каријерног вођења и саветовања и стара се
о спровођењу активности на унапређивању
рада запослених у образовно-васпитним установама из области дуалног образовања и васпитања; учествује у развијању стандарда и
норматива простора, опреме, наставних средстава у области дуалног образовања у средњем
стручном образовању, дуалног модела студија
у високом образовању и каријерног вођења и
саветовања и спроводи проверу реализације
такмичења и смотри ученика из области дуалног образовања и каријерног вођења и саве-

товања; прати активности размене података
из евиденција и база података које институције воде у складу са законом и учествује у
промоцији дуалног образовања и васпитања
и каријерног вођења и саветовања и различитих могућности за учење и достизање стандарда квалификација; обавља и друге послове по
налогу руководиоца Групе.
Услови: Високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно- математичких,
техничко-технолошких наука или образовно-уметничког поља Уметности на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит,
као и потребне компетенције за рад на радном
месту.
Место рада: Београд, Немањина бр. 22-26.

2. Радно место просветног
саветника, разврстано у звање
саветник
у Одељењу за координацију рада
школских управа, Школска управа
Нови Сад
1 извршилац

Опис послова: Остварује непосредан увид у
рад установе, наставника, васпитача, стручних
сарадника и директора и присуствује извођењу
наставе, испита и других облика образовно васпитног рада; пружа помоћ и подршку самовредновању установе и прати поштовање општих
принципа и остваривање циљева образовања
и васпитања; саветује и пружа стручну помоћ
наставнику, васпитачу и стручном сараднику и директору ради побољшања квалитета
њиховог рада и рада установе и остваривања
стандарда постигнућа и саветује и пружа стручну помоћ установи у обезбеђивању заштите
деце, ученика и запослених од дисриминације, насиља, злостављања и занемаривања и
установи; предлаже предузимање неопходних
мера за уклањање неправилности и недостатака у обављању образовно-васпитног, стручног,
односно васпитног рада и мере за њихово унапређивање; вреднује квалитет рада установе
на основу утврђених стандарда, остваривање
развојног плана и програма образовања и васпитања и прати остваривање огледа; прати и
процењује квалитет рада саветника-спољног
сарадника; поступа по представкама грађана
и установа; сарађује са градском, општинском
и републичком просветном инспекцијом; процењује испуњеност услова застицање звања;
прикупља статистичке податке о запосленима
и ученицима од установа образовања и васпитања који служе као основа утврђивања,
планирања и спровођења образовне и финансијске политике; обједињава и обрађује податке о запосленима и ученицима у установама
образовања и васпитања и припрема анализе
и извештаје за потребе Министарства; стара се
о несметаном протоку података у оквиру јединственог информационог система Министарства;
обавља и друге послове по налогу руководиоца
Школске управе.
Услови: Високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно- математичких,
техничко-технолошких наука или образовно-уметничког поља Уметности на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, спе-

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

Администрација и управа

цијалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен стручни испит у области
образовања, односно лиценца за наставника,
васпитача или стручног сарадника, стручни
рад објављен у међународним или домаћим
часописима или зборницима са рецензијом,
односно одобрени уџбеник, приручник или
друго наставно средство, остварене резултате
у развоју образовања и стечен професионални
углед, најмање осам година радног искуства
у области образовања и васпитања, положен
државни стручни испит и испит за просветног
саветника, као и потребне компетенције за рад
на радном месту.
Место рада: Нови Сад, Булевар Михаила Пупина 6/IV.
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 изборног
поступка.
1. Провера општих функционалних компетенција за сва радна места:
• „Организација и рад државних органа Републике Србије“, - провераваће се путем теста
(писмено),
• „Дигитална писменост“ – провераваће се
решавањем задатака (практичним радом на
рачунару),
• „Пословна комуникација“ – провераваће се
путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“
(поседовању 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.
2. Провера посебних функционалних компетенција:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција,
међу кандидатима који су испунили мерила за
проверу општих функционалних компетенција,
врши се провера посебнх функционалних компетенција, и то:
Бесплатна публикација о запошљавању

За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско- аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих
извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област
рада нормативни послови (методологија
праћења примене и ефеката донетих прописа и
извештавање релевантним телима и органима)
провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за
одређено радно место - прописи из надлежности органа (Закон о дуалном образовању, Закон
о националном оквиру квалификација Републике Србије и Закон о дуалном моделу студија у
високом образовању) провераваће се путем
симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за област
рада стручно-педагошки надзор над радом
предшколских установа, школа и школа са
домом ученика (методологија стручно-педагошког надзора над радом наставника, васпитача,
стручног сарадника, директора и установе) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област
рада спољашње вредновање квалитета рада
предшколских установа, школа и школа са
домом ученика (методологија и прописи који се
односе на самовредновање рада) провераваће
се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за
одређено радно место - прописи из надлежности органа (Закон о основама система образовања и васпитања, Правилник о стандардима
квалитета рада установе, Правилник о вредновању квалитета рада установе, Правилник
о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника) провераваће се путем симулације (писмено).
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних
комптенција могу се наћи на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/
konkursi-za-popunjavanje-izvrsilackih-radnihmesta-u-mpntr/).
3. Провера понашајних компетенција:
Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање
резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних
односа, савесност, посвећеност и интегритет)
провераваће се путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираном на
компетенцијама.
4. Интервју са Конкурсном комисијом и вредновање кандидата за сва извршилачка радна
места:
Процена мотивације за рад на радном месту у
органу и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).
IV Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима

и Министарства просвете, науке и технолошког
развоја или у штампаној верзији на писарници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, Немањина 22-26, Београд.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс,
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве
након што Конкурсна комисија састави списак
кандидата међу којима се спроводи изборни
поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка
на начин који је у пријави назначио за доставу
обавештења.
V Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 (осам) дана и почиње
да тече наредног дана од дана објављивања
јавног конкурса у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
VI Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве на јавни конкурс: Пријаве
на јавни конкурс шаљу се поштом на адресу:
Министарство просвете, науке и технолошког
развоја, ул. Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, или предају непосредно на писарници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, ул. Немањина бр. 22-26, Београд, са
назнаком „За јавни конкурс за попуњавање
извршилачког радног места”.
VII Лица која су задужена за давање
обавештења о јавном конкурсу: Драгица
Милошевић, телефон: 011/363-1256 и Ивана
Мутавџић, телефон: 011/361-0287.
VI I I О п ш ти ус л о в и з а з ап о с лење:
држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса
раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног
односа и да није осуђиван на казну затвора од
најмање шест месеци.
IX Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених; оригинал или оверена
фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (уколико кандидат има положен државни
стручни испит) /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 просветног саветника (само за радно место
под редним бројем 2); оригинал или оверена
фотокопија доказа о положеном стручном испиту у области образовања, односно лиценца за
наставника, васпитача или стручног сарадника
( само за радно место под редним бројем 2);
доказ о објављеном стручном раду у међународним или домаћим часописима или зборницима са рецензијом, односно одобреном уџбенику,
приручнику или другом наставном средству у
оригиналу или овереној фотокопији или штампани примерак доказа који је објављен у електронској форми са назнаком о линку са кога
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се стручни рад, уџбеник, приручник или друго наставно средство може преузети и доказ о
оствареним резултатима у развоју образовања,
стеченом професионалном угледу (награде,
признања, препоруке и др.) у оригиналу или
овереној фотокопији ( само за радно место под
редним бројем 2).
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.
X Документа о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима, односно
уверење о положеном правосудном испиту.
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.
XI Рок за подношење доказа: Кандидати
који су успешно прошли фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом
позивају се да у року од пет радних дана од
дана пријема обавештења, доставе наведене
доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на
основу достављених или прибављених доказа
не испуњавају услове за запослење, писмено се
обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, Немањина 22-26, 11000 Београд.
XII Трајање радног односа: За сва радна
места радни однос се заснива на неодређено
време.
XIII Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку:
са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и
који испуњавају услове предвиђене огласом о
јавном конкурсу, на основу података наведених
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак
ће се спровести почев од 1. јуна 2021. године,
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о чему ће кандидати бити обавештени на начин
који су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција и
понашајних компетенција ће се обавити у просторијама Службе за управљање кадровима, у
Палати Србија, Нови Београд, Булевар Михајла
Пупина бр. 2 (источно крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Београд, Немањина 22-26.
Кандидати који успешно прођу једну фазу
изборног поступка обавештавају се о датуму,
месту и времену спровођења наредне фазе
изборног поступка на контакте ( бројеве телефона или електронске адресе), које наведу у
својим обрасцима пријаве.
Напомене:
Чланом 9. Закона о државним службеницима,
прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима
доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.
Положен државни стручни испит није услов
нити предност за заснивање радног односа.
Кандидати који први пут заснивају радни однос
у државном органу подлежу пробном раду.
Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на
рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве биће одбачене решењем
конкурсне комисије.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија
коју је именовао министар просвете, науке и
технолошког развоја.
Овај конкурс објављује се на web страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја www.mpn.gov.rs, на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на
порталу e-управе, на огласној табли, web 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.

Б Е О Г РА Д

С обзиром да је накнадно донета одлука о
измени Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места, обуставља се
поступак спровођења јавног конкурса за радно место за праћење испуњавања обавеза према Оквирној конвенцији УН о промени климе и
политика ЕУ у области адаптације на измењене климатске услове, Група за прилагођавање
климатским променама, Одељење за климатске
промене, Сектор за заштиту природе и климатске промене, у звању саветник, 1 извршилац,
расписан 21.04.2021. године.

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
У МЛАДЕНОВЦУ
Основно јавно тужилаштво у Младеновцу,
сходно члану 34 Закона о јавном тужилаштву
(„Службени гласник Републике Србије” број
116/08, 104/09, 101/10, 78/11, 101/11, 38/12,
121/12, 101/13, 111/14, 106/15 и 63/16), члану
49 и члану 61 Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Србије“,
број 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08,
104/09, 99/14, 94/17, 95/18), члану 9 Уредбе
о интерном и јавном конкурсу за попуњавање
радних места у државним органима („Службени
гласник Републике Србије“, број 2/19), на основу Правилника о саставу конкурсне комисије,
начину провере компетенција, критеријумима и
мерилима за избор на извршилачка радна места у судовима и јавним тужилаштвима („Службени гласник Републике Србије“, број 30/19),
члана 6 и члана 7 Правилника о изменама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Основном јавном тужилаштву у Младеновцу А.бр.173/19 од 11.3.2019.
године - А бр.687/19 од 6.12.2019. године,
Закључка Комисије за давање сагласности за
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр.
112-2728/2021 од 30.3.2021. године и Решења
Основног јавног тужилаштва у Младеновцу
Абр.260/21 од 21.4.2021. године оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА У ОСНОВНОМ
ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ У
МЛАДЕНОВЦУ
I Орган у коме се попуњава радно место:
Основно јавно тужилаштво у Младеновцу,
Краља Александра Обреновића 76, Младеновац
II Радно место које се попуњава:

Радно место тужилачки помоћник –
виши тужилачки сарадник у звању
самостални саветник
1 извршилац

МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Београд
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ
ЈАВНОГ КОНКУРСА
Министарство заштите животне средине је
покренуло поступак попуњавања извршилачког радног места за праћење испуњавања обавеза према Оквирној конвенцији УН о промени
климе и политика ЕУ у области адаптације на
измењене климатске услове, Група за прилагођавање климатским променама, Одељење
за климатске промене, Сектор за заштиту природе и климатске промене, у звању саветник,
1 извршилац. Јавни конкурс за попуњавање
наведеног радног места расписан је 21.4.2021.
године.

Опис послова: Помаже јавном тужиоцу и
заменику јавног тужиоца у раду, прати судску праксу, израђује тужилачке акте, узима на
записник кривичне пријаве, поднеске и изјаве грађана, самостално предузима процесне радње, врши под надзором и по упутствима јавног тужиоца, односно заменика јавног
тужиоца послове предвиђене законом и другим
прописима.
Услови за рад на радном месту тужилачки
помоћник – виши тужилачки сарадник у
звању самостални саветник: стечено високо
образовање из научне области правне науке на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
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најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен правосудни
испит и најмање две године радног искуства у
струци након положеног правосудног испита и
потребне компетенције за рад на радном месту.
III Општи услови за запослење за сва
радна места:
- да је учесник конкурса држављанин Републике Србије,
- да је учесник конкурса пунолетан,
- да учеснику конкурса раније није престајао
радни однос у државном органу због теже
повреде дужности радног односа,
- да учесник конкурса није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци (члан 45 став
1 Закона о државним службеницима).
IV У изборном поступку Конкурсна комисија ће проверити опште и посебне функционалне компетенције и понашајне компетенције,
након чега ће обавити разговор са кандидатима, по следећим фазама:
Провера општих функционалних компетенција и то:
- организација и рад државних органа Републике Србије (провера ће се вршити писаним
тестом);
- дигитална писменост (провера ће се вршити
практичним радом на рачунару или увидом у
доказ о познавању рада на рачунару);
- пословна комуникација (провера ће се вршити
писаном симулацијом).
Посебне функционалне компетенције које
ће се проверавати у изборном поступку
су:
– Посебна функционална компетенција у
области рада управе у јавном тужилаштву (провера ће се вршити писаним тестом и разговором са кандидатом).
– Посебна функционална компетенција за радно место тужилачки помоћник – поседовање
знања и вештина за израду нацрта тужилачких
одлука и других аката (провера ће се вршити
писаним тестом и разговором са кандидатом);
– Посебна функционална компетенција за радно место тужилачки помоћник –вештине управљања преткривичним поступком (провера ће
се вршити писаним тестом и разговором са кандидатом).
Након провере општих и посебних функционалних компетенција спровешће се провера понашајних компетенција, и то: управљање информацијама, управљање задацима и остваривање
резултата, оријентација ка учењу и променама,
изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет (проверу врши дипломирани психолог на основу
интервјуа базираног на компетенцијама).
Након провере понашајних компетенција конкурсна комисија ће обавити интервју са кандидатом који подразумева разговор са кандидатом у циљу процене (мотивације/за рад на
радном месту и прихватања вредности државних органа.

вештени, на начин на који су се одлучили да
примају обавештења у вези са конкурсом.
Свака фаза изборног поступка у селекцији кандидата биће елиминациона. Кандидати који су
освојили један бод у провери одређене компетенције искључују се из даљег изборног
поступка.
V Место рада: Основно јавно тужилаштво у
Младеновцу, Краља Александра Обреновића
76, Младеновац.
VI Адреса на коју се подносе пријаве на
конкурс: Основно јавно тужилаштво у Младеновцу, Краља Александра Обреновића 76, Младеновац, са назнаком: „За јавни конкурс”.
VII Лица задужена за давање обавештења
о јавном конкурсу: Далиборка Златовић, контакт телефон: 011/8244-145.
VIII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана оглашавања
јавног конкурса у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Пријава на конкурс у државном органу 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, потребне изјаве од значаја за
учешће у конкурсним поступцима у државним
органима.
Пријава на конкурс може се поднети путем
поште или непосредно на адресу наведену у
тексту огласа.
Пријава на конкурс подноси се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет страници Основног јавног тужилаштва у Младеновцу
https://ml.os.jt.rs или у штампаној верзији у
просторијама Основног јавног тужилаштва у
Младеновцу, Краља Александра Обреновића 76.
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 на који је у пријави назначио
за доставу обавештења.
Списак кандидата који испуњавају услове за
запослење на радном месту и међу којима се
спроводи изборни поступак, објављује се на
интернет презентацији тужилаштва према
шифрама њихове пријаве.
IX Докази који се прилажу уз пријаву за
конкурс су: писани доказ о знању рада на
рачунару.

Све наведене компетенције конкурсна комисија ће проверити у року од два месеца рачунајући од дана истека рока за пријаву на оглас
по предметном конкурсу. База питања за проверу општих функционалних компетенција биће
објављена на интернет страници тужилаштва:
https://ml.os.jt.rs.

Кандидати који уз образац пријаве доставе
писани доказ о знању рада на рачунару биће
ослобођени провере компетенције „дигитална
писменост”, осим ако конкурсна комисија одлучи да приложени доказ не може да се прихвати
као доказ којим се кандидат ослобађа провере
ове компетениције.

О датуму и месту провере функционалних компетенција кандидати ће бити накнадно оба-

X Остали докази које прилажу само кандидати који су успешно прошли фазе
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изборног поступка пре интервјуа са комисијом: извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; уверење да се против
кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 месеци); уверење да кандидат није
осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци (не старије од 6 месеци); потврда да
кандидату раније није престајао радни однос
у државном органу због теже повреде дужности из радног односа (само они кандидати који
су радили у државном органу); диплома којом
се потврђује стручна спрема; доказ 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); уверење о положеном правосудном
испиту.
Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом позваће се да у року од 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 прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно
у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу
бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као
поверени посао). Као доказ се могу приложити
и фотокопије докумената које су оверене пре
1. марта 2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.
Доказе о испуњености услова за запослење
који су садржани у службеним евиденцијама
прибавља државни орган, осим ако кандидат
не изјави да ће сам доставити потребне доказе.
Потребно је да се учесник конкурса у пријави на конкурс изјасни за коју од предвиђених
могућности се опредељује, да орган прибави
податке о којима се води евиденција по службеној дужности или да ће то кандидат учинити
сам.
Документа о којима се води евиденција по
службеној дужности су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да се против кандидата не води кривични
поступак, уверење да није осуђиван, уверење о
положеном правосудном испиту.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Основног јавног
тужилаштва у Младеновцу: https://ml.os.jt.rs.
XI Трајање радног односа: За наведено радно место радни однос се заснива на неодређено
време.
12.05.2021. | Број 933 |
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НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу
пробном раду у трајању од шест месеци.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве биће одбачене.
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.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање, на порталу е-Управе,
као и на интернет презентацији и огласној табли Основног јавног тужилаштва у Младеновцу.

РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ
ЗАВОД
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 и
95/18), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и
јавном конкурсу за попуњавање радних места
у државним органима (“Службени гласник РС”,
број 2/19) оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ
МЕСТА
I Орган у коме се попуњава радно место:
Републички сеизмолошки завод, Београд, Ташмајдански парк бб
II Радно место која се попуњава:

Радно место за анализу и обраду
сеизмолошких података, у звању
саветника
1 извршилац

Oпис послова: Утврђује параметре наилазака
сеизмичких таласа на сеизмограмима, дефинише магнитуде и лоцира земљотресе, креира и
дистрибуира основне информације о земљотресу за јавност; израђује месечне извештаје
(билтене) и годишње извештаје (каталоге
земљотреса и карте епицентара; прегледа, систематизује, верификује и уноси у базу података
(каталог) утврђене степене макросеизмичког
интензитета са израдом карте изосеиста; врши
прорачун и ажурирање параметара једначине
макросеизмичког поља; анализира просторну и
временску расподелу регистрованих и лоцираних земљотреса и њихову корелацију са жаришним зонама и могућим техногеним изворима
ради утврђивања утицаја земљотреса на капиталне објекте и израђује извештај; прикупља и
утврђује податке о категорији и заступљености
појединих оштећења на објектима на терену
са евидентирањем ефеката на људима, тлу и
промена у природи, ради предлагања степена
сеизмичког интензитета са израдом извештаја;
учествује у инсталацији, контроли рада сеизмолошких станица, акцелерографа, система за
аквизицију и анализу, комуникационих система, обезбеђује њихову техничку исправност и
прикупља податке; обавља и друге послове по
налогу директора.
Услови: стечено високо образовање из стручне
области геолошко инжењерство-студијски програм, геофизика, геотехника и регионална гео-
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логија или из области физичке науке-студијска
група физика или из области електротехничко
и рачунарско инжeњерство-одсек за електронику и телекомуникације или одсек информационе технологије на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 године радног искуства у струци;
положен државни стручни испит као и потребне
компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Ташмајдански парк бб.
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, кандидатима при запошљавању у
државни орган, под једнаким условима, доступна су сва радна места и избор кандидата се
врши на основу провере компетенција.
Изборни поступак се спроводи у више обавезних фаза следећим редоследом: провера
општих функционалних компетенција, провера
посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са
комисијом.
У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни
унапред одређено мерило за проверу одређене
компетенције у једној фази изборног поступка
може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.
Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне
компетенције.
Провера општих функционалних компетенција:
1. „Организација и рад државних органа РС“провераваће се путем теста (писмено)
2. „Дигитална писменост”- провераваће се
решавањем задатака (практичним радом на
рачунару).
3. „Пословна комуникација”- провераваће се
путем симулације (писмено).
Напомена: у погледу провере опште функционалне компетенције “Дигиталана писменост” (поседовања знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења
интернета, обраде текста и табела, табеларне
калкулације) ако учесник конкурса поседује
важећи сертификат, потврду или одговарајући
доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, на траженом нивоу и жели да
на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције “Дигитална писменост”, неопходно је
да уз пријавни образац (уредно попуњен у делу
*Рад на рачунару) достави и тражени доказ у
оргиналу или овереној фотокопији.
Комисија ће одлучити да се кандидату изврши
провера наведене компетенције ако увидом у
достављени доказ не може потпуно да оцени
поседовање ове компетенције.
Информације о материјалима за припрему
кандидата за проверу општих функционалних
компетенција могу се наћи на сајту Службе за
управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
Провера посебних функционалних компетенција:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција,

међу кандидатима који су испунили мерила за
проверу општих функционалних компетенција,
врши се провера посебних функционалних компетенција и то:
1. Посебна функционална компетенција за радно место–страни језик (енглески језик ниво Б2)
- провераваће се писмено путем теста
Напомена: Ако кандидат поседује важећи сертификат потврду или други одговарајући доказ
о знању енглеског језика на траженом нивоу,
и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања комептенције знање енглеског језика,
неоходно је да уз пријавни образац (уредно и
у потпуности попуњен у делу *Знање страног
језика који је тражен конкурсом) достави и тражени доказ у оргиналу или овереној фотокопији.
2. Посебна функционална компетенција за
област рада послови анализирања податка
(методе израде месечних извештаја (билтена),
годишњих извештаја (каталога земљотреса) и
карата епицентара); провераваће се писмено,
путем симулације;
3. Посебна функционална компетенција прописи из надлежности органа (Закон о Републичком сеизмолошком заводу) провераваће се
усмено, путем симулације;
4. Посебна функционална компетенција за радно место- возачка дозвола ( „Б” категорије)
доказиваће се путем оверене фотокопије возачке дозволе.
Напомена: Учесник конкурса је дужан да оверену фотокопију возачке дозволе „Б” категорије, достави уз пријавни образац.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних
компетенција могу се наћи на интернет презентацији Републичког сеизмолошког завода www.
seismo.gov.rs.
Провера понашајних компетенција:
Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање
резултата, оријентација ка учењу и променама,
изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет)- провераваће се путем психометријских тестова,
узорка понашања и интервјуа базираном на
компетенцијама.
Интервју са комисијом и вредновање кандидата:
Процена мотивације за рад на радном месту
и прихватање вредности државних органапровераваће се путем интервјуа са комисијом
(усмено).
IV Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве на јавни конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом или се предају
непосредно у просторијама Републичког сеизмолошког завода, Ташмајдански парк бб, 11120
Београд, са назнаком: „За јавни конкурс за
попуњавање извршилачког радног места”.
V Лице задужено за давање обавештења:
Светлана Јововић, тел.: 011/3035-740 од 9.00
до 13.00 часова.
VI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је кандидат пунолетан, да кандидату раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа и да није осуђиван
на казну затвора од најмање шест месеци.

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

Администрација и управа

VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана и почиње да
тече наредног дана од дана објављивања у
периодичном издању огласа “Послови” Нацоналне службе за запошљавање.
VIII Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима и Републичког сеизмолошког завода или у
штампаној верзији у просторијама Републичког
сеизмолошког завода, Београд, Ташмајдански
парк бб.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве
након што Конкурсна комисија састави списак
кандидата међу којима се спроводи изборни
поступак. Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од
дана пријема пријаве достављањем наведеног
податка на начин који је у пријави назначио за
доставу обавештења.
Доказ који се прилаже уз образац пријаве је
писани доказ о знању рада на рачунару.
Кандидати који уз образац пријаве доставе
писани доказ о знању рада на рачунару биће
ослобођени провере компетенције „Дигитална
писменост” осим уколикo комисија одлучи да се
приложени доказ не може прихватити као доказ
којим се кандидат ослобађа од провере опште
компетенције „Дигитална писменост”.
IX Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима /
кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном
испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту; оригинал или оверена фотокопија
доказа о радном искуству у струци (потврде,
решења и други акти из којих се види на којим
пословима, са којом стручном спремом и у
којем периоду је стечено радно искуство), оверена фотокопија важеће дозволе за управљање
моторним возилом Б категорије.
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.

и 95/18-аутентично тумачење) приписано је
између осталог, да су органи обавезни да по
службеној дужности када је то неопходно за
одлучивање у складу са законским роковима,
бесплатно размењују, врше увид, обрађују и
прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако
странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Документа о чињеницама о којима
се води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима/уверење о
положеном правосудном испиту.
Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин
жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
X Рок за подношење доказа: кандидати који
су успешно прошли претходне фазе изборног
поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 (пет) радних
дана од дана пријема обавештења доставе
наведене доказе који се прилажу у конкурсном
поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе
који се прилажу у конкурсном поступку, односно, који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење,
писмено се обавештавају да су искључени из
даљег изборног поступка. Докази се достављају
на адресу: Републички сеизмолошки завод,
Београд, Ташмајдански парк бб.
XI 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 31. маја 2021. године, о чему ће кандидати бити обавештени на
бројеве телефона или електронске адресе које
су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција,
посебне функционалне компетенције за радно
место–страни језик (енглески језик ниво Б2) и
понашајних компетенција ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати „Србија”,
Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2
(источно крило). Провера осталих посебних
функционалних компетенција и интервју са
Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Републичког сеизмолошког завода Ташмајдански парк бб. 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 електрoнске
адресе), које наведу у својим пријавама.

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

XII Трајање радног односа: радни однос се
заснива на неодређено време.

Напомена: Законом о општем управном
поступку (“Службени гласник РС” бр.18/16

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

Бесплатна публикација о запошљавању

НАПОМЕНЕ: Кандидат који први пут заснива
радни однос у државном органу подлежe пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидат
без положеног државног стручног испита прима се на рад под условом да тај испит положи
до окончања пробног рада. Положен државни
стручни испит није услов, нити предност приликом заснивања радног односа.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија
коју је именовао в. д. директор Републичког
сеизмолошког завода.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Републичког сеизмолошког завода: www.
seismo.gov.rs, огласној табли Републичког сеизмолошког завода, интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs,
на порталу е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном штампаном
издању огласа “Послови” 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.

ЛЕСКОВАЦ
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
16215 Црна Трава
Трг Милентија Поповића 51

Директор

за период од 4 године са правом
поновног избора
УСЛОВИ: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; радно искуство од четири године, од чега најмање две на руководећим пословима; активно знање страног језика (виши
средњи ниво знања страног језика, који није
српски и који по CEFR међународном стандарду
за процењивање нивоа знања језика одговара
нивоу језичке компетентности Б2); да лице није
правноснажно осуђивано на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци, да против
њега није покренут кривични поступак за дело
које га чини недостојним за обављање дужности директора; да познаје рад на рачунару
(Word, Excel, Internet); да поседује општу здравствену способност.
ОСТАЛО: Пријава на конкурс, са доказима,
подноси се препорученом пошиљком или лично на адресу: Туристичка организација општине Црна Трава, Трг Милентија Поповића 51,
16215 Црна Трава, са назнаком „За јавни конкурс за именовање директора”. Датум предаје
пошиљке пошти препоручено сматраће се
датумом предаје пријаве по конкурсу. Пријава
за јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт телефон, мејл-адресу, податке
о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства и податке о посебним областима
знања. Докази који се прилажу уз пријаву на
јавни конкурс: пријава са биографијом, фотокопијa личне карте; доказ о радном искуству
(потврде, решења, уговори или неки други акти
којима се потврђује рад на пословима на којима
се захтева стечено високо образовање, односно на руководећим пословима); доказ о познавању страног језика, извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија);
уверење о држављанству Републике Србије, не
старије од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија); диплома/уверење о стеченом
образовању (оригинал или оверена фотоко12.05.2021. | Број 933 |
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пија); уверење надлежног органа (казнене евиденције полицијске управе) да кандидат није
правноснажно осуђен за кривично дело које
га чини недостојним за обављање дужности
директора, уверење надлежног суда да против
кандидата није покренут кривични поступак за
дело које га чини недостојним за обављање
дужности директора, доказ о општој здравственој способности – лекарско уверење (доставља изабрани кандидат). Јавни конкурс се
објављује на званичној интернет презентацији
општине Црна Трава – www.opstinacrnatrava.
org.rs, у листу „Послови” Националне службе за
запошљавање и на огласној табли Туристичке
организације општине Црна Трава. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана оглашавања
јавног конкурса у листу „Послови”. Лице које је
задужено за давање обавештења о конкурсу:
Слађана Митровић, председник Управног одбора Туристичке организације општине Црна Трава, контакт телефон: 016/811-115 и 016/811118. Проверу знања и вештина кандидата чије
су пријаве благовремене, разумљиве, потпуне и
уз које су приложени сви потребни докази врши
Управни одбор Туристичке организације општине Црна Трава у посебном поступку, о чему
ће кандидат благовремено бити обавештен.
Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени
сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији, неће се узимати у разматрање
и биће одбачене закључком Управног одбора
против кога није дозвољена посебна жалба.
НАПОМЕНА: Кандидат може уз пријаву приложити и изјаву да је сагласан да Управни одбор
по службеној дужности прибави један или више
следећих докумената: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење
да није правноснажно осуђен за кривично дело
које га чини недостојним за обављање дужности директора и уверење да против кандидата
није покренут кривични поступак за дело које
га чини недостојним за обављање дужности
директора. За случај да кандидат уз пријаву не
достави неки од четири напред наведена документа нити да изјаву да их по службеној дужности може прибавити Управни одбор, пријава ће се сматрати неуредном. Остале тражене
документе из ове тачке конкурса подносилац
сам прилаже, тј. не постоји могућност да их по
службеној дужности прибавља Управни одбор.

НИШ
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ
ПОСЛОВА
На основу члана 135 Закона о полицији („Службени гласник РС“, бр. 6/16, 24/18 и 87/18) и
члана 2, а у вези са чл. 6 и 7 Уредбе о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних
места полицијских службеника у Министарству
унутрашњих послова („Службени гласник РС“,
бр. 18/2019), Сектор за људске ресурсе оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА
Орган у коме се попуњаваjу радна места:
Министарство унутрашњих послова, Сектор за
људске ресурсе.
Место рада: Полицијска управа у Нишу, Наде
Томић 14, 18000 Ниш.
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Радно место које се попуњава:

Главни службеник за радне односе I

Одељење за људске ресурсе Полицијске
управе у Нишу, Сектор за људске
ресурсе, утврђено под редним бројем
08.22.5 у акту о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у
Министарству унутрашњих послова
1 извршилац
Врста радног односа: Радни однос на
неодређено време или на одређено време у
својству приправника.
Опис послова: Обавља стручне задатке који
захтевају стручну обраду прикупљених података и њихово тумачење уз примену утврђених
метода рада и процедура. Посао може да захтева прикупљање информација, истраживање
или анализу, уз известан степен креативности
при решавању проблема или ситуација које
настају релативно често:
• израђује решења и друге акте из области остваривања права и обавеза пристеклих из радног односа;
• припрема нацрте уговора за ангажовање лица
ван радног односа;
• даје инструкције и смернице из делокруга
рада, а ради усклађивања истих са важећим
прописима даје мишљења на предлоге закона и других прописа које припремају Влада и
Министарства, а које се односи на усклађеност
предлога акта са Уставом и правним системом;
• прати прописе, судске праксе и правна мишљења, а ради усклађивања аката из делокруга
рада са истим;
• уноси све промене на кадровску евиденцију
запослених у Министарству;
• даје предлоге за организационо и нормативно
унапређење из делокруга рада;
• усваја принципе, нове методе и технике и
примењује искуства најбољих примера из праксе у области рада;
• припрема податке неопходне за израду нацрта и предлога прописа и општих аката из делокруга рада;
• спроводи и прати примену законских и подзаконских прописа, интерних обавезујућих аката
и стратешких докумената из делокруга рада;
• непосредно учествује у унапређењу стручне
оспособљености запослених за успешан и квалитетан рад у условима примене савремених
средстава и метода;
• припрема и израђује евиденције, анализе,
извештаје и информације у складу са захтевима посла и степеном образовања;
• одлаже, чува и архивира документацију у
складу са прописима;
• обавља и друге унутрашње послове који су у
непосредној вези са полицијским пословима, а
који му се ставе у задатак по налогу надређеног
руководиоца.
Услови за рад на радном месту: стечено
високо образовање по Закону о универзитету
у трајању од најмање четири године – високо
образовање стечено на студијама I степена –
основне академске студије или специјалистичке
струковне студије, у обиму од 240 ЕСПБ бодова,
из области у оквиру образовно-научних поља:
друштвено‒хуманистичке науке или интердисциплинарне, мултидисциплинарне и трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије.
Кандидати од стечених 240 ЕСПБ бодова морају
имати најмање 180 ЕСПБ бодова из научних
области у оквиру наведених образовно-научних поља.

Кандидати морају да испуњавају опште услове за рад у државним органима предвиђене
законом, посебне услове прописане Законом
о полицији (члан 137 и 138) и Правилником о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова.
У изборном поступку проверавају се:
• формално-правни услови – увидом у податке
из пријаве и на основу расположиве документације;
• психолошки захтеви и базичне компетенције
– стандардизованим психолошким тестовима и
психолошким интервјуом;
• техничке компетенције (знања и вештине) –
писаним тестом знања који садржи и питања у
виду решавања конкретног проблема, задатка и
ситуације (студија случаја);
• здравствена способност – обављањем лекарског прегледа у референтној здравственој установи;
• интервју – полуструктурисаним интервјуом.
Знања, вештине и стручна оспособљеност,
потребне за рад на радном месту, а које се проверавају и оцењују у изборном поступку су:
• знање из области рада на радном месту, у
складу са описом посла радног места;
• познавање Закона о полицији, Закона о раду,
Закона о општем управном поступку и Закона о
државним службеницима.
Датум оглашавања: 29.04.2021. године.
Овај оглас објављује се на интранет и интернет страници Министарства унутрашњих послова, огласној табли Сектора за људске ресурсе,
огласној табли Полицијске управе у Нишу, у
дневном листу „Политика“ и на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс: Десет дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Политика“ и почиње
да тече наредног дана од дана када је конкурс
објављен.
Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе, Одељење за људске
ресурсе Полицијске управе у Нишу, Улица Наде
Томић 14, 18000 Ниш (писарница Полицијске
управе у Нишу или путем поште), са назнаком:
„За јавни конкурс за радно место главни службеник за радне односе I у Одељењу за људске
ресурсе Полицијске управе у Нишу, редни број
08.22.5“.
Лица задужена за давање обавештења о
конкурсу: Јелена Стојановић и Славенка Сталетовић, 018/503-300, у периоду од 13.00 до
15.00 часова, сваког радног дана.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
• образац пријаве на конкурс – дат је уз овај
оглас, чини његов саставни део и исти је неопходно попунити и својеручно потписати;
• кратка биографија;
• оверена фотокопија дипломе о стеченом
образовању у складу са прописаним условом у
погледу образовања;
• оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених Републике Србије;
• оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству Републике Србије (са датумом
издавања не старијим од шест месеци);
оригинал уверења основног и вишег суда да

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

Администрација и управа

се против кандидата не води кривични поступак (са датумом издавања не старијим од шест
месеци);
• очитана лична карта са чипом или оверена
фотокопија личне карте која није чипована;
• оверена фотокопија радне књижице или извода из електронске базе података Централног
регистра Фонда за пензијско-инвалидско осигурање;
• оверене фотокопије исправа којима се
доказују подаци о радном искуству (потврде,
решења и други акти из којих се види на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком
периоду је стечено радно искуство), уколико
кандидат исто поседује;
• оверена фотокопија исправа којима се
доказују подаци о стручном оспособљавању,
усавршавању и посебним областима знања
(уколико кандидат исто поседује);
• оверена фотокопија уверења о положеном
стручном испиту (уколико кандидат исто поседује);
• доказ да кандидат има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије – најмање једну годину непрекидно пре дана подношења пријаве на јавни конкурс;
• изјава у којој се кандидат опредељује да ли
ће сам прибавити податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција или ће то
орган учинити уместо њега.
Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је
неопходно попунити и својеручно потписати.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложeни
докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управа
као поверени посао). Као доказ се могу приложити фотокопије докумената које су оверене
пре 01.03.2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.
Датум отпочињања изборног поступка:
17.05.2021. године. Овим се сматра да су сви
кандидати који су ушли у изборни поступак
уредно обавештени о отпочињању истог.
НАПОМЕНА: Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, уверење основног и
вишег суда да се против кандидата не води
кривични поступак и доказ да кандидат има
пријављено пребивалиште на територији Републике Србије најмање годину дана непрекидно
пре дана подношења пријаве на јавни конкурс.
Одредбама чл. 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број
18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), прописано је, између осталог, да у поступку који
се покреће по захтеву странке, орган може да
врши увид, прибавља и обрађује личне податке
о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање,
осим ако странка изричито изјави да ће податке
прибавити сама. Ако странка у року не поднесе
личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103 став 3).
Потребно је да учесник конкурса достави изјаву
којом се опредељује за једну од две могућности: да Министарство прибави податке о
којима се води службена евиденција или да ће
то кандидат учини сам.
Бесплатна публикација о запошљавању

Препорука је да учесник конкурса сам достави
сву неопходну документацију, у циљу бржег и
ефикаснијег спровођења конкурса.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене
решењем.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ
ПОСЛОВА
На основу члана 135 Закона о полицији („Службени гласник РС“, бр. 6/16, 24/18 и 87/18) и
члана 2, а у вези са чл. 6 и 7 Уредбе о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних
места полицијских службеника у Министарству
унутрашњих послова („Службени гласник РС“,
бр. 18/2019), Сектор за људске ресурсе оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА
Орган у коме се попуњаваjу радна места:
Министарство унутрашњих послова, Сектор за
људске ресурсе.
Место рада: Полицијска управа у Нишу, Наде
Томић 14, 18000 Ниш.
Радно место које се попуњава:

Главни службеник за радно-правно
заступање I

Одељење за људске ресурсе Полицијске
управе у Нишу, Сектор за људске
ресурсе, утврђено под редним бројем
08.22.4 у акту о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у
Министарству унутрашњих послова
1 извршилац
Врста радног односа: Радни однос на
неодређено време или на одређено време у
својству приправника.
Опис послова: Обавља стручне задатке који
захтевају стручну обраду прикупљених података и њихово тумачење уз примену утврђених
метода рада и процедура. Посао може да захтева прикупљање информација, истраживање
или анализу, уз известан степен креативности
при решавању проблема или ситуација које
настају релативно често:
• припрема документацију и израђује нацрте
поднесака у поступцима који се воде пред судовима опште надлежности, а који су проистекли
из радно-правних односа и Управним судом;
• обавља послове заступања, по овлашћењу
државног правобраниоца у споровима који су
проистекли из радно-правних односа, а који су
покренути пред судовима опште надлежности
на територији Републике Србије;
• контролише припрему предлога аката;
• анализира и проучава законе, прописе и мишљења других државних органа;
• саставља тужбе, жалбе, ревизије, иницијативе за подизање захтева за заштиту законитости, предлоге за дозволу извршења и друге
поднеске у вези са одговарајућим поступцима;
• учествује у раду радних група;
• припрема и израђује евиденције, анализе,

извештаје и информације;
• даје предлоге за организационо и нормативно
унапређење из делокруга рада;
• усваја принципе, нове методе и технике и
примењује искуства најбољих примера из праксе у области рада;
• припрема податке неопходне за израду нацрта и предлога прописа и општих аката из делокруга рада;
• спроводи и прати примену законских и подзаконских прописа, интерних обавезујућих аката
и стратешких докумената из делокруга рада;
• непосредно учествује у унапређењу стручне
оспособљености запослених за успешан и квалитетан рад у условима примене савремених
средстава и метода;
• припрема и израђује евиденције, анализе,
извештаје и информације у складу са захтевима посла и степеном образовања;
• одлаже, чува и архивира документацију у
складу са прописима;
• обавља и друге унутрашње послове који су у
непосредној вези са полицијским пословима, а
који му се ставе у задатак по налогу надређеног
руководиоца.
Услови за рад на радном месту: стечено
високо образовање по Закону о универзитету
у трајању од најмање четири године – високо
образовање стечено на студијама I степена –
основне академске студије или специјалистичке
струковне студије, у обиму 240 ЕСПБ бодова из
научне области правне науке у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичке
науке.
Кандидати од стечених 240 ЕСПБ бодова морају
имати најмање 180 ЕСПБ бодова из наведене
научне области.
Као посебан услов за рад на наведеном радном
месту захтева се положен правосудни испит.
Кандидати морају да испуњавају опште услове за рад у државним органима предвиђене
законом, посебне услове прописане Законом
о полицији (члан 137 и 138) и Правилником о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова.
У изборном поступку проверавају се:
• формално-правни услови – увидом у податке
из пријаве и на основу расположиве документације;
• психолошки захтеви и базичне компетенције
– стандардизованим психолошким тестовима и
психолошким интервјуом;
• техничке компетенције (знања и вештине) –
писаним тестом знања који садржи и питања у
виду решавања конкретног проблема, задатка и
ситуације (студија случаја);
• здравствена способност – обављањем лекарског прегледа у референтној здравственој установи,
• интервју – полуструктурисаним интервјуом.
Знања, вештине и стручна оспособљеност,
потребне за рад на радном месту, а које се проверавају и оцењују у изборном поступку су:
• знање из области рада на радном месту, у
складу са описом посла радног места;
• познавање Закона о полицији, Закона о раду,
Закона о парничном поступку, Закона о облигационим односима, Закона о извршењу и
обезбеђењу и осталих закона који регулишу
грађанско-правну материју, Закона о општем
управном поступку и Закона о државним службеницима.
Датум оглашавања: 29.04.2021. године.
12.05.2021. | Број 933 |
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Администрација и управа

Овај оглас објављује се на интранет и интернет страници Министарства унутрашњих послова, огласној табли Сектора за људске ресурсе,
огласној табли Полицијске управе у Нишу, у
дневном листу „Политика“ и на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс: десет дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Политика“ и почиње
да тече наредног дана од дана када је конкурс
објављен.
Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе, Одељење за људске
ресурсе Полицијске управе у Нишу, Улица Наде
Томић 14, 18000 Ниш (писарница Полицијске
управе у Нишу или путем поште), са назнаком:
„За јавни конкурс за радно место главни службеник за радно-правно заступање I у Одељењу
за људске ресурсе Полицијске управе у Нишу,
редни број 08.22.4“.
Лица задужена за давање обавештења о
конкурсу: Јелена Стојановић и Славенка Сталетовић, 018/503-300, у периоду од 13.00 до
15.00 часова, сваког радног дана.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
• образац пријаве на конкурс – дат је уз овај
оглас, чини његов саставни део и исти је неопходно попунити и својеручно потписати;
• кратка биографија;
• оверена фотокопија дипломе о стеченом
образовању у складу са прописаним условом у
погледу образовања;
• оверена фотокопија доказа о положеном правосудном испиту;
• оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених Републике Србије;
• оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству Републике Србије (са датумом
издавања не старијим од шест месеци);
• оригинал уверења основног и вишег суда да
се против кандидата не води кривични поступак (са датумом издавања не старијим од шест
месеци);
• очитана лична карта са чипом или оверена
фотокопија личне карте која није чипована;
• оверена фотокопија радне књижице или извода из електронске базе података Централног
регистра Фонда за пензијско-инвалидско осигурање;
• оверене фотокопије исправа којима се
доказују подаци о радном искуству (потврде,
решења и други акти из којих се види на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком
периоду је стечено радно искуство), уколико
кандидат исто поседује;
• оверена фотокопија исправа којима се
доказују подаци о стручном оспособљавању,
усавршавању и посебним областима знања
(уколико кандидат исто поседује);
• доказ да кандидат има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије – најмање једну годину непрекидно пре дана подношења пријаве на јавни конкурс;
• изјава у којој се кандидат опредељује да ли
ће сам прибавити податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција или ће то
орган учинити уместо њега.
Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је
неопходно попунити и својеручно потписати.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника
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(изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложeни
докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управа
као поверени посао). Као доказ се могу приложити фотокопије докумената које су оверене
пре 01.03.2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.
Датум отпочињања изборног поступка:
17.05.2021. године. Овим се сматра да су сви
кандидати који су ушли у изборни поступак
уредно обавештени о отпочињању истог.
НАПОМЕНА: Документи о чињеницама о којима
се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
Републике Србије, уверење основног и вишег
суда да се против кандидата не води кривични
поступак и доказ да кандидат има пријављено
пребивалиште на територији Републике Србије
– најмање годину дана непрекидно пре дана
подношења пријаве на јавни конкурс.
Одредбама чл. 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број
18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), прописано је, између осталог, да у поступку који
се покреће по захтеву странке орган може да
врши увид, прибавља и обрађује личне податке
о чињеницама о којима се води службена евиденција, када је то неопходно за одлучивање,
осим ако странка изричито изјави да ће податке
прибавити сама. Ако странка у року не поднесе
личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103 став 3).
Потребно је да учесник конкурса достави изјаву
којом се опредељује за једну од две могућности: да Министарство прибави податке о
којима се води службена евиденција или да ће
то кандидат учини сам.
Препорука је да учесник конкурса сам достави
сву неопходну документацију, у циљу бржег и
ефикаснијег спровођења конкурса.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене
решењем.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

ПИРОТ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
Орган у коме се радно место попуњава: Општинска управа Општине Бабушница-Одељење за привреду и финансије, Одсек
за привреду, локални економски развој, јавне
набавке и заштиту животне средине.
Meсто рада: Општина Бабушница, Ратка
Павловића 1, 18330 Бабушница.
Радно место које се попуњава:

Извршилачко радно место – послови
за локални економски развој и
пројектно планирање, звање млађи
саветник

Опис послова: Прати информације о конкурсима за домаће и међународне пројекте и
организује припрему конкурсне документације,
пружа техничку помоћ развијању пројектног
предлога, води евиденцију о реализованим
пројектима, евиденцију о потписаним уговорима. Анализира, прикупља и обрађује информације и податке потребне за израду стратешких
докумената и израђује предлоге за релевантна стратешка документа, прати реализацију
стратешких докумената везано за подстицање
и усмеравање локалног економског развоја.
Обавља послове у вези са мониторингом и евалуацијом спровођења пројеката и припремом
извештаја о пројектима одрживог економског
развоја, остварује комуникацију са надлежним
установама и институцијама на локалном, регионалном, покрајинском и републичком нивоу,
привредним субјектима и пословним удружењима, невладиним организацијама и донаторима
везано за економски развој општине. Врши и
друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Општинске управе.
Услови за кандидата: да је пунолетан
држављанин Републике Србије; да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; да раније није
престајао радни однос у државном органу,
односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде
дужности из радног односа; да има стечено
високо образовање из области техничких наука
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од 4 године
или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање 5
година проведених у радном односу у органима општине; познавање рада на рачунару (MS
Office пакет и интернет).
Пријава на конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, e-mail адресу, податке
о образовању, податке о врсти и дужини радног
искуства с кратким описом послова на којима је
кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке
о стручном усавршавању и податке о посебним
областима знања.
Уз пријаву на јавни конкурс кандидат
подноси следећу документацију: извод из
матичне књиге рођених; уверење о држављанству; диплому о стручној спреми; исправе
којима се доказује радно искуство у струци;
уверење Министарства унутрашњих послова - полицијске управе да није правноснажно
осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (издато након објављивања
овог конкурса); уверење о положеном државном стручном испиту (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном
државном стручном испиту достављају уверење о положеном правосудном испиту; лица
са положеним стручним испитом за запослене у
државним органима, уместо уверења о положеном државном стручном испиту достављају уверење о положеном стручном испиту за запослене у државним органима); исправе којима се
доказује да раније није престајао радни однос
у државном органу, односно органу аутономне
покрајине или јединице локалне самоуправе,
због теже повреде дужности из радног односа.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној фотокопији.
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Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС”, бр.
18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да орган може да
врши увид, прибавља и обрађује личне податке
о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да
ће податке прибавити сама.
Документи о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима, односно
уверење о положеном правосудном испиту.
Потребно је да учесник конкурса, уз напред
наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам.
Образац изјаве објављен је уз Јавни конкурс
за попуњавање извршилачког радног места –
послови за локални економски развој и пројектно планирање.
У изборном поступку, Конкурсна комисија врши
проверу и оцењивање:
1. Стручне оспособљености за рад на извршилачком радном месту у Општинској управи
Општине Бабушница - усмено, путем разговора
2. Знања из области система локалне самоуправе (познавања Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС”, број 129/2007, 83/2014
- други закон, 101/2016 - други закон и 47/18),
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 21/2016, 113/2017, 95/2018
и 113/2017-др.закон) - усмено путем разговора).
3. Вештина комуникације, усмено, путем разговора.
Објављивање јавног конкурса: Јавни конкурс за попуњавање слободног извршилачког
радног места послови за локални економски
развој и пројектно планирање у Општинској
управи Општине Бабушница објављује се на
огласној табли Општине Бабушница, web страници Општине и публикацији “Послови”.
Рок за подношење пријаве на конкурс: рок
за подношење пријаве на конкурс је 15 дана
од дана оглашавања јавног конкурса у публикацији „Послови”.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз
које кандидати нису приложили све потребне
доказе, конкурсна комисија одбацује закључком
против кога се може изјавити жалба жалбеној
комисији у року од осам дана од дана пријема
закључка. Жалба кандидата не задржава извршење закључка.
Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса кандидат може доставити лично
на шалтеру број 1. Услужног центра Општине Бабушница или препорученом пошиљком
на адреси Ратка Павловића 1, 18330 Бабушница са назнаком: „Пријава на Јавни конкурс
за попуњавање извршилачког радног места –
послови за локални економски развој и пројектно планирање“.
Лице задужено за давање обавештења о
јавном конкурсу: Јела Илић, канцеларија бр.
25, у периоду од 07.00 до 15.00 часова часова,
тел. 010/385-112 локал 25.
Бесплатна публикација о запошљавању

Изборни поступак: Конкурсна комисија ће
о месту, дану и времену када ће се обавити провера стручне оспособљености, знања и
вештина, обавестити учеснике конкурса, чије
су пријаве благовремене и потпуне, уз које су
приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на извршилачком радном
месту –послови за локални економски развој и
пројектно планирање. Напомене: Као службеник на извршилачком радном месту, може да
се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи
у прописаном року. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа. Пробни рад је обавезан
за оне који раније нису заснивали радни однос
у органима аутономне покрајине, јединице
локалне самоуправе, градској општини или
државном органу. Пробни рад за радни однос
на неодређено време траје шест месеци. Службеник на пробном раду, 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.
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.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
Орган у коме се радно место попуњава: Општинска управа Општине Бабушница - Одељење за општу управу и друштвене
делатности, Одсек за друштвне делатности,
заједничке и скупштинске послове.
Meсто рада: Општина Бабушница, Ратка
Павловића 1, 18330 Бабушница
Радно место које се попуњава:

Извршилачко радно место –
административни послови
за потребе Општинског већа,
Председника општине и Општинског
правобранилаштва, звање млађи
саветник
Опис послова: Врши стручне, организационе и
административно-техничке послове за потребе
председника општине, заменика председника
општине, Општинско веће и Општинског правобраниоца. Обавља организационо – техничке послове у вези са обезбеђењем услова за
одржавање састанка које организује председник и заменик председника општине, припрема седнице Општинског већа и израђује акте
са седница, прикупља податке од значаја за
решавање појединих питања из делокруга рада
председника и заменика председника општине,
припрема предлоге за израду појединих аката,
врши статистичку обраду података, израђује
извештаје и врши друге послове по налогу
председника, заменика председника општине
Бабушница и Општинског правобраниоца
Услови за кандидата: да је пунолетан
држављанин Републике Србије; да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; да раније није
престајао радни однос у државном органу,
односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде
дужности из радног односа; стечено високо
образовање из области друштвених наука на

основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од 4 године
или специјалистичким студијама на факултету и
поседовање вештина да се стечена знања примене; завршен приправнички стаж или најмање
5 година проведених у радном односу у органима општине; познавање рада на рачунару (MS
Office пакет и интернет).
Пријава на конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, e-mail адресу, податке
о образовању, податке о врсти и дужини радног
искуства с кратким описом послова на којима је
кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке
о стручном усавршавању и податке о посебним
областима знања.
Уз пријаву на јавни конкурс кандидат
подноси следећу документацију: извод из
матичне књиге рођених; уверење о држављанству; диплому о стручној спреми; исправе
којима се доказује радно искуство у струци;
уверење Министарства унутрашњих послова - полицијске управе да није правноснажно
осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (издато након објављивања
овог конкурса); уверење о положеном државном стручном испиту (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту достављају
уверење о положеном правосудном испиту;
лица са положеним стручним испитом за запослене у државним органима, уместо уверења
о положеном државном стручном испиту достављају уверење о положеном стручном испиту за запослене у државним органима); исправе којима се доказује да раније није престајао
радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне
самоуправе, због теже повреде дужности из
радног односа. Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној фотокопији. Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016
и 95/2018-аутентично тумачење) прописано је,
између осталог, да орган може да врши увид,
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција,
осим ако странка изричито изјави да ће податке
прибавити сама.
Документи о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима, односно
уверење о положеном правосудном испиту.
Потребно је да учесник конкурса, уз напред
наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам.
Образац изјаве објављен је уз Јавни конкурс
за попуњавање извршилачког радног места –
административни послови за потребе Општинског већа, Председника општине и Општинског
правобраниоца.
У изборном поступку, Конкурсна комисија врши
проверу и оцењивање:
1. Стручне оспособљености за рад на извршилачком радном месту у Општинској управи
Општине Бабушница - усмено, путем разговора
2. Знања из области система локалне самоупра12.05.2021. | Број 933 |
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ве (познавања Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС”, број 129/2007, 83/2014
- други закон, 101/2016 - други закон и 47/18),
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 21/2016, 113/2017, 95/2018
и 113/2017-др.закон)- усмено путем разговора).
3. Вештина комуникације, усмено, путем разговора.
Објављивање јавног конкурса: Јавни конкурс за попуњавање слободног извршилачког
радног места административни послови за потребе Општинског већа, Председника општине и
Општинског правобраниоца у Општинској управи Општине Бабушница објављује се на огласној табли Општине Бабушница, web страници
Општине и публикацији „Послови”.
Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок
за подношење пријаве на конкурс је 15 дана
од дана оглашавања јавног конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили
све потребне доказе, конкурсна комисија одбацује закључком против кога се може изјавити
жалба жалбеној комисији у року од осам дана
од дана пријема закључка.
Жалба кандидата не задржава извршење
закључка.
Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса кандидат може доставити лично
на шалтеру број 1. Услужног центра Општине Бабушница или препорученом пошиљком
на адреси Ратка Павловића 1, 18330 Бабушница са назнаком: „Пријава на Јавни конкурс
за попуњавање извршилачког радног места –
административни послови за потребе Општинског већа, Председника општине и Општинског
правобраниоца”
Лице задужено за давање обавештења о
интерном конкурсу: Јела Илић, канцеларија
бр. 25, у периоду од 07.00 до 15.00 часова часова, тел. 010/385-112 локал 25.
Изборни поступак: Конкурсна комисија ће о
месту, дану и времену када ће се обавити провера стручне оспособљености, знања и вештина , обавестити учеснике конкурса, чије су
пријаве благовремене и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају
услове за рад на извршилачком радном месту –
административни послови за потребе Општинског већа, Председника општине и Општинског
правобраниоца.
Напомене: Као службеник на извршилачком
радном месту, може да се запосли и лице које
нема положен државни стручни испит, али је
дужно да га положи у прописаном року. Положен државни стручни испит није услов, нити
предност за заснивање радног односа. Пробни рад је обавезан за оне који раније нису
заснивали радни однос у органима аутономне
покрајине, јединице локалне самоуправе, градској општини или државном органу. Пробни
рад за радни однос на неодређено време траје
шест месеци. Службеник на пробном раду, 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. 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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вају у изборном поступку: Јавни конкурс
ће спровести Конкурсна комисија именована
посебном одлуком председника Основног суда
у Сомбору.

СОМБОР
ОСНОВНИ СУД СОМБОР
25000 Сомбор
Венац Степе Степановића 13
тел. 025/414-806

Записничар у звању референта
2 извршиоца

Опис послова: 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 по 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, разводи рочишта и друге податке у електронском уписнику, обавља и
друге послове по налогу шефа дактилобироа,
судије или председника суда.
Услови: држављанство Републике Србије, да је
учесник конкурса пунолетан, да није осуђиван
на казну затвора у трајању од најмање 6 месеци, да учеснику конкурса раније није престајао
радни однос у државним органима због теже
повреде радне дужности из радног односа, поседовање III или IV степена средње стручне спреме, друштвеног, природног или техничког смера;
најмање две године радног искуства у струци;
познавање рада на рачунару; положен испит
за дактилографа прве класе, положен државни
стручни испит и потребне компетенције за ово
радно место (понашајне компетенције: управљање информацијама, управљање задацима и
остваривање резултата, оријентација ка учењу
и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет); опште функционалне компетенције:
организација и рад државних органа Републике
Србије, дигитална писменост, пословна комуникација; посебне функционалне компетенције у области рада административни послови:
познавање канцеларијског пословања, познавање метода и техника прикупљања, евидентирања и ажурирања података у базама података, способности припреме материјала и вођење
записника, способност вођења интерних књига;
посебне функционалне компетенције у области
рада послови дактилобироа: познавање прописа релевантних за надлежност и организацију
рада суда, положен испит за дактилографа прве
класе; посебне функционалне компетенције
за одређено радно место: 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 записничара,
положен испит за дактилографа прве класе.
Трајање рада: Радни однос се заснива на
неодређено време.
Конкурсна комисија, стручна оспособљеност, знања и вештине које се провера-

Стручну оспособљеност кандидата Конкурсна
комисија ће вредновати у изборном поступку,
оцењујући испуњеност услова кандидата за
вршењем послова радног места записничар
према тексту јавног конкурса усаглашеним са
описом наведеног радног места у Правилнику
о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Основном суду у Сомбору.
Изборни поступак спровешће се у више обавезних фаза провере, на следећи начин и следећим редоследом:
- Опште функционалне компетенције:
У изборном поступку извршиће се провера
општих функционалних компетенција: организација и рад државних органа Републике Србије, дигитална писменост и пословна
комуникација, на следећи начин: општа функционална компетенција организација и рад
државних органа Републике Србије провериће
се путем теста са питањима затвореног типа,
из посебне базе питања која ће бити објављена на интернет сајту Основног суда у Сомбору;
општа функционална компетенција дигитална писменост провериће се путем решавања
задатка практичним радом на рачунару, из
посебне базе задатака која ће бити објављена
на интернет сајту овог суда (ова општа функционална компетенција се неће проверавати
за кандидата који приложи одговарајући сертификат, потврду или други писани доказ о
поседовању ове компетенције); општа функционална компетенција пословна комуникација провериће се путем писмене симулације
– теста затвореног типа, сачињеног из посебне
базе питања која ће бити објављена на сајту
овог суда. Кандидати који освоје један бод у
провери одређене опште функционалне компетенције искључују се из даљег изборног
поступка.
- Посебне функционалне компетенције: У
изборном поступку извршиће се провера следећих посебних функционалних компетенција:
познавање канцеларијског пословања; познавање метода и техника прикупљања, евидентирања и ажурирања података у базама података; способност припреме материјала и вођења
записника; познавање прописа релевантних за
надлежност и организацију рада суда; познавање подзаконских аката, интерних процедура и других аката органа релевантних за
обављање послова радног места записничара.
Наведене посебне функционалне компетенције
провериће се писаним путем, и то путем теста са питањима са више понуђених одговора и
провером брзине и тачности рачунарске израде диктата, те усменим путем у виду разговора
са комисијом ком приликом ће кандидат усмено изнети предлог решења одређеног задатка
типичног за обављање послова радног места
записничар. Приликом вредновања посебних
функционалних компетенција путем разговора
са Комисијом користиће се следећих 5 мерила:
стручна заснованост, аналитичност и систематичност, познавање поступака, метода и техника рада, прецизност и тачност у навођењу
података, те прикладан речник и стил писања/
изражавања.
- Понашајне компетенције: У изборном
поступку извршиће се провера следећих понашајних компетенција: управљање информа-
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цијама, управљање задацима и остваривање
резулата, оријентација ка учењу и променама,
изградња и одржавање професионалних односа, те савесност, посвећеност и иинтегритет.
Провера понашајних компетенција извршиће се
од стране дипломираног психолога – службеника Националне службе за запошљавање, путем
интервјуа и упитника.
- Интервју са Конкурсном комисијом: У
последњој етапи изборног поступка кандидат
ће извршити разговор са Комисијом ком приликом ће се ценити мотивација за рад на радном
месту записничара и прихватање вредности
државног органа.
База питања и задатака за проверу општих
функционалних компетенција (организација и
рад државних органа Републике Србије, дигитална писменост и пословна комуникација)
доступна је на интернет сајту Основног суда у
Сомбору. О датуму, времену и месту провере
прве фазе изборног поступка, кандидати који
испуњавају услове јавног конкурса биће обавештени у року од најмање три дана пре отпочињања изборног поступка.
Садржај пријаве и докази који се прилажу
уз пријаву: Пријава на конкурс подноси се на
посебном обрасцу пријаве, доступном у просторијама судске управе Основног суда у Сомбору, Венац Степе Степановића 13, соба бр. 60,
као и на интернет сајту Основног суда у Сомбору. Пријава садржи и обавезну изјаву кандидата којом се он опредељује за две опције: да
је сагласан да ће његове податке који се воде
у службеним евиденцијама (извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству и
уверење о неосуђиваности) прибавити орган из
службених евиденција или да ће лично доставити све податке из службених евиденција.
Уколико се кандидат определи да ће сам доставити податке из службених евиденција, а исто
не учини до истека рока за подношење пријава,
губи статус кандидата на конкурсу, пријава ће
се сматрати неуредном и биће одбачена посебним закључком Конкурсне комисије. По подношењу, свака пријава добија шифру под којом
подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку.
Докази који се подносе уз пријаву: 1.
извод из матичне књиге рођених, 2. уверење о држављанству Републике Србије, 3.
уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање шест месеци, издато од стране надлежне полицијске
управе, 4. потврда да кандидату није престао
радни однос у државним органима због теже
повреде дужности из радног односа (за лица
која су била запослена у државним органима), 5. доказ о стручној спреми (диплома или
сведочанство), 6. доказ о оспособљености за
дактилографа прве класе, 7. доказ о положеном државном стручном испиту (уколико кандидат нема положен државни стручни испит,
исто није неопходан услов нити предност за
заснивање радног односа, међутим уколико
кандидат буде изабран на радно место које
се попуњава путем јавног конкурса, дужан је
да положи државни стручни испит у року од
6 месеци од дана ступања на рад), 8. доказ о
радном искуству (потврде, решења, оверена
радна књижица и други акти из којих се може
утврдити да ли кандидат има најмање 2 године радног искуства у струци, односно на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком
периоду је стечено радно искуство у струци),
9. други докази. Сви докази се прилажу у ориБесплатна публикација о запошљавању

гиналу или фотокопији која је оверена код
јавног бележника. Државни службеник који
се пријављује на јавни конкурс може уместо
уверења о држављанству и извода из матичне
књиге рођених поднети решење о распоређивању или премештају на радно место у органу
у коме ради или решење да је нераспоређен.
Адреса на коју се подносе пријаве: Пријаве
се подносе на адресу: Основни суд у Сомбору,
Сомбор, Венац Степе Степановића 13, са назнаком „Пријава за јавни конкурс“.
Начин оглашавања и рок за подношење
пријава на јавни конкурс: Јавни конкурс се
оглашава на интернет презентацији и огласној
табли Основног суда у Сомбору, на порталу
е-Управе, на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање. Рок за подношење пријава је 8
дана и исти почиње да тече наредног дана од
дана када је јавни конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање. Пријаве уз које нису приложени
сви тражени докази у оригиналу или овереној
фотокопији, као и непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве, биће
одбачене закључком Конкурсне комисије.
Лице задужено за давање информација о
јавном конкурсу: Секретар суда Данило Мандић, 025/414-806.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Кандидати који
испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, а чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су
приложени сви потребни докази, приступиће
фазама изборног поступка, који ће се спровести у седишту Основног суда у Сомбору, о
времену и месту прве фазе изборног поступка
ће учесници јавног конкурса бити обавештени
путем контакт телефона које наведу у својим
пријавама или на други погодан начин, и то
у року од најмање три дана пре отпочињања
изборног поступка. Овај јавни конкурс биће
оглашен на интернет презентацији и огласној
табли Основног суда у Сомбору, на порталу
е-Управе, на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
ОПШТИНСКА УПРАВА
22410 Пећинци, Слободана Бајића 5
тел. 022/400-766

Послови издавања локацијских
услова, звање саветник
за рад у Одељењу за урбанизам и
имовинско правне послове

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области архитектуре или грађевинарства
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету и најмање 3 године радног искуства
у струци; познавање рада на рачунару. Докази који се прилажу: пријава са биографијом и
наводима о досадашњем радном искуству, као

и контакт телефон, а по могућности и интернет адреса; диплома којом се потврђује стручна
спрема (фотокопија). Пријаве се могу доставити
на адресу: Општинска управа општине Пећинци, Слободана Бајића 5, са назнаком „Пријава за радно ангажовање у Општинској управи
општине Пећинци“ или лично предати у Шалтер сали Општинске управе радним данима од 8
до 13 часова. Рок за достављање пријава је 15
дана од дана објављивања. Ближе информације
се могу добити на телефон: 022/400-766.

ЗАЈЕЧАР
ПРЕКРШАЈНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ
19000 Зајечар, Генерала Гамбете 44/4

Судијски помоћник-судијски
сарадник, звање саветник
Опис послова радног места: Помаже судији у
раду, проучава правна питања у вези са радом
судија и појединим предметима, израђује
нацрте судских одлука и припрема правне
ставове, узима на записник предлоге и друге
поднеске и изјаве странака и врши самостално или под надзором и по упутствима судије
и друге стручне послове по налогу судије или
председника Суда.
Услови за рад на радном месту судијски помоћник- судијски сарадник: високо образовање на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање три
године радног искуства у струци, положен правосудни испит и потребне компетенције за ово
радно место.
Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне компетенције, посебне функционалне
компетенције, понашајне комптенције и фазе
у којој се спроводи интервју са комисијом. 1.
Провера општих функционалних компетенција:
организација и рад државних органа Републике
Србије (провера ће се вршити писаним путем
– тест); дигитална писменост (провера ће се
вршити решавањем задатка практичним радом
на рачунару или увидом у доказ о познавању
рада на рачунару); пословна комуникација
(провера ће се вршити писаним путем). Напомена: У погледу провере опште функционалне
компетенције “Дигитална писменост” (поседовање знања и вештина у основама коришћења
рачунара, основама коришћења интернета,
обради текста и табела, табеларне калкулације), ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ
о псоедовању знања и вештина из наведених
области на траженом нивоу и желећи 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 тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Провера сваке од општих функционалних
компетенција не може трајати дуже од једног
сата. Кандидати који су освојили један бод у
провери одређене компетенције, искључује се
из даљег изборног поступка. Информације о
материјалу за припрему кандидата за проверу
општих функционалних компетенција могу се
наћи на интернет презентацији суда. Провера
12.05.2021. | Број 933 |
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посебних функционалних компетенција: Међу
кандидатима врши се провера посебних функционалних компетенција и то: За радно место
судијски помоћник - судијски сарадник: Посебна функционална компетенција у области рада
судска управа-познавање материјалних и процесних прописа релевантних за надлежност
суда- провера ће се вршити писаним путем
- тест. Посебна функционална компетенција
за радно место судијски помоћник – судијски
сарадник – поседовање знања и вештина за
израду нацрта судских одлука и других аката – провера ће се вршити писаним путем.
Посебна функционална компетенција за радно
место судијски помоћник – судијски сарадник
– презентерске вештине, вештине управљања
поступком и вештине извештавања у предметима – провера ће се вршити усменим путем
– разговор 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. 1. Провера понашајних компетенција: управљање информацијама; управљање задацима и остваривање резултата;
орјентација ка учењу и променама; изградња
и одржавање професионалних односа и савесност, посвећеност и интегритет. Провера понашајних компетенција ће се вршити интервјуом базираним на компетенцијама (усмено)
или Упитником (писаним путем). Интервју са
комисијом и вредновање кандидата: Процена
мотивације за рад на свим радним местима и
прихватање вредности државних органа –
провераваће се путем интервјуа са комисијом
(усмено). Врста радног односа: За радно место
радни однос се заснива на неодређено време у
Прекршајном суду у Зајечару уз обавезан пробни рад за оне који први пут заснивају радни
однос у државном органу. Пробни рад траје 6
(шест) месеци.
Општи услови за рад на свим радним местима:
држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности
из радног односа и да учесник конкурса није
осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци.
Датум оглашавања и рок за подношење пријава на конкурс: Датум оглашавања: 12.05.2021.
Јавни конкурс је оглашен на огласној табли Прекршајног суда у Зајечару, на интернет
презентацији Прекршајног суда у Зајечару, на
порталу е- управе и на интернет презентацији
и у периодичном издању Националне службе
за запошљавање. Рок за подношење пријава
на конкурс је 8 (осам) дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања јавног
конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – публикација
„Послови“. Последњи дан за подношење пријава је 20.05.2021.
Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији Прекршајног суда у Зајечару. Приликом
предаје пријаве на конкурс, пријава добија
шифру под којом подносилац пријаве учествује
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у даљем изборном поступку. Шифра пријаве
се уноси 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 дана пријаве, достављањем
наведеног податка на начин који је у пријави
назначен за доставу обавештења. Докази које
прилажу кандидати који су успешно прошли
фазу провере посебних функционалних компетенција, пре интервјуа са Конкурсном комисијом за радно место судијски помоћник: 1.
биографија са наводима о досадашњем радном
искуству; 2. уверење о држављанству Републике Србије; 3. извод из матичне књиге рођених;
4. диплома којом се потврђује стручна спрема; 5. доказ о положеном правосудном испиту;
6. исправе којима се доказује радно искуство
у струци (потврде, решења, уговори и други
акти из којих се види на којим пословима, са
којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство): 7. потврду да учеснику
конкурса раније није престајао радни однос
у државном органу због теже повреде радне
дужности из радног односа издате од стране државног органа у коме је учесник јавног
конкурса био у радном односу; 8. уверење
надлежног органа да кандидат није осуђиван
(не старије од шест месеци). 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.
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 у основним судовима,
судксим јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, однос општинским управама,
као поверени посао). Сви докази се прилажу на
српском језику, односно уколико су на страном
језику морају бити преведени 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.
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.
Пријаве и докази за јавни конкурс се подносе
на шалтеру пријема Прекршајног суда у Зајечару на адреси Генерала Гамбете 44/4 Зајечар
или поштом на наведену адресу, са назнаком
“Пријава на јавни конкурс-попуњавање изршилачког радног места (навести радно место за
које се подноси пријава).
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Габриола Иванов, секретар суда, контакт
телефон 019/442-176 или у згради суда у ул.Генерала Гамбете 44/4 Зајечар.
Датум и место провере компетенција учесника
у изборном поступку: Са учесницима поступка чије су пријаве благовремене, допуштене,
разумљиве, потпуне, уз које су приложени
сви потребни докази и који испуњавају усло-

ве предвиђене огласом о јавном конкурсу, на
основу података наведених у обрасцу пријаве
на конкурс, изборни поступак ће се спровести у
просторијама Прекршајног суда у Зајечару у ул
Генерала Гамбете 44/4 Зајечар. Кандидати ће
о датуму и времену бити обавештени на бројеве телефона или е-маил адресе које наведу у
својим обрасцима пријаве. 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 имејл адресе) које наведу у својим обрасцима пријаве.
Напомене: Документа о чињеницама о којима
се води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном правосудном испиту
и уверење да кандидат није осуђиван. Одредбом члана 9 став 3 Закона о оптштем управном поступку прописано је, између осталог,
да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање
о којима се води службена евиденција, да их
прибавља и обрађује, док је одредбом члана
103 став 3 Закона о општем управном поступку прописано да у поступку који се покреће
по захтеву странке орган може да врши увид,
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција
када је то неопходно за одлучивање, осим ако
странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Потребно је да кандидат у делу
“изјава” у Обрасцу пријаве заокружи на који
начин жели да се прибаве његови подаци из
службених евиденција. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве
и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази биће одбачене.Кандидати без положен државног стручног испита примају се на
рад под условом да тај испит положе у року
од 6 месеци од дана заснивања радног односа. Положен државни стручни испит није услов
нити предност за заснивање радног односа.
Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима при запошљавању у државни орган
кандидатим асу под једнаким условима доступна сва радна места, а избор кандидата врши се
на основу провере компетенција. Обавештавају
се учесници да ће се документација враћати
искључиво на писани захтев учесника. Прекршајни суд у Зајечару не врши дискриминацију
на основу расе, боје коже, пола, вере, националности, етничког порекла или инвалидитета.
Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све који испуњавају прописане услове.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.Овај оглас
објављује се на огласној табли Прекршајног
суда у Зајечару, на интернет презентацији Прекршајног суда у Зајечару, на порталу е- управе
и на интернет презентацији и у периодичном
издању Националне службе за запошљавање.
Образац пријаве на конкурс, за сва радна места, може се преузети на званичној интернет
презентацији Прекршајног суда у Зајечару.
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Трговина и услуге

Трговина и услуге
„АКТИВА ВАРОВАЊЕ“ ДОО
Београд, Патријаха Димитрија 24

Службеник обезбеђења
10 извршилаца

УСЛОВИ: од III до IV степена стручне спреме;
пожељно је да лица имају лиценцу за вршење
послова службеника обезбеђења – ЛФ1 или
ЛФ2 (могу конкурисати и лица која немају наведене лиценце, а желе да полажу – обавезно).
Рад у сменама. Трајање конкурса: до попуне.
Начин конкурисања: тел. 062/311-739 (особа
за контакт: Бојан Јоксић) или имејлом: sanja.
dragoljevic@aktiva-skupina.rs.

MAX-SPEED 1992
11500 Обреновац, Милоша Обреновића 40
тел. 066/6800-600
e-mail: asmaxspeed@gmail.com

Администратор у ауто-школи
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, гимназија,
правна и економска струка; основно познавање
рада на рачунару.

„CITYSCOPE“ DOO
Београд, Риге од Фере 16

Радник на утовару и истовару авиона
на одређено време 6 месеци, место
рада: Аеродром Београд – Сурчин
(Belgrade Airport doo)
80 извршилаца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме.

Радник на чишћењу ваздухоплова
на одређено време 6 месеци, место
рада: Аеродром Београд – Сурчин
(Belgrade Airport doo)
30 извршилаца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне. Рад у
сменама, ноћни рад, обезбеђен превоз. Радно место са повећаним ризиком. Пробни рад 3
месеца. Начин конкурисања: пријављивање на
e-mail: hr@beg.aero.

„SCHNEIDER“
АУТО-ЦЕНТАР ДОО БЕОГРАДРАКОВИЦА
11090 Београд
Патријарха Димитрија 1А
тел. 063/243-405
e-mail: igor.simunovic67@gmail.com

Администратор – асистент
у техничком прегледу,
дипломирани правник
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, дипломирани правник, радно
искуство небитно, познавање рада на рачунару
(Mc Office). Пријава заинтересованих кандидата
на тел. 063/243-405, e-mail: igor.simunovic67@
gmail.com.
Бесплатна публикација о запошљавању

„ALFA GAME“ ДОО БЕОГРАД
11000 Београд
Др Александра Костића 4
тел. 063/1881-920
e-mail: alfagamebgd@gmail.com

Рачуновођа – економиста
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани економиста; основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook),
енглески језик – средњи ниво. Пробни рад.

Благајник

у слот-клубу, на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; енглески
језик, средњи ниво; рад на рачунару.
ОСТАЛО: Пријаве слати на горе наведену
имејл-адресу или звати на горе наведени број
телефона.

„CAR WASH AMAZON“
31000 Ужице
Димитрија Туцовића 149
тел. 064/455-2030

Перач путничких возила
на одређено време

УСЛОВИ: I–IV степен стручне спреме. Јављање
кандидата на контакт телефон: 064/455-20-30.
Особа за контакт: Мирјана Тимотијевић. Рок за
пријаву на оглас: 26.05.2021. године.

“PHARMALAB 7518” DOO
11070 Нови Београд, Нехруова 127/18
тел. 063/343-468

Чистач - чистачица
пробни рад 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пожељна возачка дозвола. Пријаве слати на e-mail:
mmiladinovic58@gmail.com у року од 15 дана од
дана објављивања огласа.

“PHARMALAB IZGRADNJA” DOO
11070 Нови Београд, Нехруова 127/18
тел. 063/343-468

Мајстор за изолацију
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пожељна
возачка дозвола. Пријаве слати у року од 15
дана од дана објављивања огласа.

САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА РАДЊА
“WAP-SISTEM”
15000 Шабац, Николе Пашића 11
тел. 063/873-0193

Чистач просторија, чишћење ауто
салона и канцеларија

са половином радног времена (4 сата,
20 сати недељно), место рада Београд,
општина Раковица
УСЛОВИ: завршена основна школа. Пробни
рад 7 дана. Радно време: понедељак - петак од

6-10, или од 7-11, понекад и суботом. Јављање
кандидата на телефоне: лице за контакт
Марија 063/873-0193; лице за контакт Сузана
061/160-8996. Рок за пријављивање на конкурс
10.05.2021.

FRESH DESIGN FACTORY
11070 Нови Београд
Бежанијских илегалаца 40
тел. 066/5108246
e-mail:office@fdf.rs

Штампар на тампон машини
на одређено време
до 24 месеца

УСЛОВИ: II-VII степена стручне спреме,графичка струка. Радни однос на одређено време до 24
месеца, са пробним радом у трајању од 1 месеца. Пуно радно време. Пожељно познавање
машина CNC CO2 за гравирање, YAG гравура,
UV штампа. Основно познавање рада на рацунару, возачка дозвола Б категорије. Неопходно
радно искуство на тампон машини од 24 месеца. Рок за пријаву на конкурс је 30 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве
на конкурс путем телефона на број 066/5108246
и на e-mail adresu: office@fdf.rs

CYCLE CREDIT DOO
11000 Београд
Македонска 12
тел. 011/321-9432, 321-9248

Агент наплате потраживања
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; енглески
језик - почетни ниво; основна информатичка обука. Пријаве послати на e-mail: jruzic@
cyclecredit.rs или nnesovic@cyclecredit.рс Заинтересовани кандидати да се јаве на наведене бројеве телефона. Рок за пријављивање
31.05.2021. год.

РАДЊА ЗА ТРГОВИНСКУ ДЕЛАТНОСТ
И УСЛУГЕ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ
“КЛИК”
18000 Ниш
Бранка Миљковића 4

Продавац
у малопродајном објекту
УСЛОВИ: средња стручна спрема без обзира
на занимање. Врста запослења: привремени и
повремени послови. Заинтересовани кандидати
пријаве шаљу на мејл адресу: vukic.branikica@
gmail.com или се јављају на контакт телефон:
060/3225-939.

„КУЋА ПЕЦИВА“ НОВИ САД
МАРИНА МАВРЕНСКИ ПР
21000 Нови Сад, Житни трг 2
тел. 063/1181-800
e-mail: marinamavrenski83@gmail.com

Продавац

на одређено време 12 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у било
ком занимању. Јављање кандидата на контакт телефон: 063/118-1800. Рок за пријаву је
20.05.2021. год.
12.05.2021. | Број 933 |
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ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
ПАНЧЕВО
26000 Панчево, Пастерова 2

Виши санитарни техничар /
санитарно-еколошки инжењер

у Центру за превенцију и контролу
болести
Опис послова: обавља сложеније послове из
домена своје струке у области епидемиологије,
према плану и утврђеном распореду рада у
Заводу и на терену; прикупља и обрађује податаке о хигијенском стању и болестима; спроводи мере за спречавање ширења заразних болести; спроводи мере дезинфекције, дезинсекције
и дератизације; врши надзор над управљањем,
раздвајањем и дистрибуцијом инфективног
медицинског отпада; спроводи активности
стручног усавршавања; врши упућивање радника на обављање здравствених прегледа за
одређене категорије запослених, других лица и
клицоноша; дужан је да се у обављању својих
послова придржава начела утврђених у Хипократовој заклетви и Кодексу етике здравствених радника, да примењује само проверене и
научно-доказане методе, поступке и вештине
савладане током едукације и да се континуирано стручно усавршава и прати достигнућа медицинске и сродних наука. Спроводи прописане
процедуре система квалитета из свог делокруга рада. За свој рад одговара шефу Одсека и
начелнику Центра, по чијем налогу обавља и
друге послове из домена своје струке.
УСЛОВИ: високо образовање: на струковим
студијама првог степена (основне струковне
студије) по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање
две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у наведеном звању; положен
возачки испит Б категорије.
ОСТАЛО: Докази које кандидат подноси (у оригиналу или овереној фотокопији): биографија
(CV); диплома о завршеним студијама; уверење
о положеном стручном испиту; лиценца; доказ
о радном искуству у струци (потврда или радна књижица); извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (уколико је било промене презимена); уверење о
држављанству; возачка дозвола Б категорије;
својеручно писана сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у
радни однос. Рок за подношење пријава кандидата (лично или путем поште) Заводу за јавно здравље Панчево, Пастерова 2, Панчево,
уз достављање доказа о испуњавању услова,
износи 8 дана од објављивања јавног огласа на
интернет страници Министарства здравља, са
назнаком „Пријава за јавни оглас” и навођењем
за које радно место. Кандидати који се јаве
на оглас могу бити позвани на разговор ради
пружања додатних података који могу бити
важни за доношење одлуке о пријему. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Приложена документа за оглас неће се
враћати кандидатима. Јавни оглас се објављује
код Националне службе за запошљавање, на
интернет страници Министарства здравља и на
огласној табли и интернет страници Завода за
јавно здравље Панчево.
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верзитетски клинички центар Крагујевац, Змај
Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које се радно место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно
место _______ (навести тачан профил за који
кандидат подноси пријаву)“.

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

Медицински техничар општег смера
IV степен, на одређено време од 18
месеци, пробни рад од 3 месеца
30 извршилаца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник
РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017-одлука УС и 113/17, 95/18) и
посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Универзитетском клиничком центру Крагујевац.
Посебан услов за заснивање радног односа за
послове је: радно искуство у здравственој установи на терцијарном нивоу здравствене заштите. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о
стеченом образовању одговарајућег профила;
уверење о положеном стручном испиту одговарајућег профила; уверење о држављанству
РС; извод из матичне књиге рођених; извод из
матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратка биографија са адресом,
контакт телефоном, имејл-адресом; као доказ
о радном искуству (укључујући стручно оспособљавање и усавршавање) кандидати треба да доставе доказ/потврду о радном стажу
од стране Републичког фонда за пензијско и
инвалидско осигурање (ПИО), односно доказ/
потврду о волонтерском стажу у струци од
стране надлежне службе. Кандидати који уђу
у ужи избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос; доказ да се
против кандидата не води кривични поступак,
да оптужница није ступила на правну снагу и
да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван
за кривична дела која га чине неподобним за
рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице); дозволу за рад – лиценцу коју је издала
надлежна комора (ако је кандидат у радном
односу) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу) за радно место.
Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене документе у захтеваном року, са њим
се неће засновати радни однос. Пријавом на
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду
података о личности у сврхе избора за пријем
у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке
обрађује Универзитетски клинички центар Крагујевац. Оглас се објављује путем сајта Министарства здравља Републике Србије, путем сајта
Универзитетског клиничког центра Крагујевац
и у публикацији „Послови” Националне службе
за запошљавање. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту Универзитетског клиничког центра Крагујевац (www.
kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани
могу захтевати повраћај конкурсне документације. Телефон за контакт 034/505-273. Пријаве
се подносе лично, у затвореној коверти, преко
писарнице Универзитетског клиничког центра
Крагујевац или путем поште на адресу: Уни-

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

Струковни виши медицински
техничар општег смера

више или високо образовање, за
потребе Клинике за општу и грудну
хирургију, на одређено време до
повратка запосленог са дужег одсуства,
пробни рад од 3 месеца

Фармацеутски техничар

за потребе Центра за ургентну
медицину, на одређено време до
повратка запосленог са дужег одсуства,
пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник
РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017-одлука УС и 113/17, 95/18)
и посебни услови утврђени Правилником о
организацији и систематизацији послова у
Универзитетском клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или
овереној копији следећа документа: диплома
о стеченом образовању одговарајућег профила; сведочанства за сваки разред средње школе за радно место фармацеутског техничара;
уверење о положеном стручном испиту одговарајућег профила; уверење о држављанству
РС; извод из матичне књиге рођених; извод из
матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратка биографија са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом; кандидати који имају радно искуство (укључујући
стручно оспособљавање и усавршавање) треба да доставе доказ/потврду о радном стажу
од стране Републичког фонда за пензијско и
инвалидско осигурање (ПИО), односно доказ/
потврду о волонтерском стажу у струци од
стране надлежне службе. Кандидати су у обавези да на пријави наведу за која радна места
конкуришу са називом организационе јединице
(било да конкуришу на једно радно место или
на више радних места). Кандидати који уђу у
ужи избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос; доказ да се
против кандидата не води кривични поступак,
да оптужница није ступила на правну снагу и
да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван
за кривична дела која га чине неподобним за
рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице); Дозволу за рад – лиценцу коју је издала
надлежна комора (ако је кандидат у радном
односу) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу) за радно место.
Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене документе у захтеваном року, са њим
се неће засновати радни однос. Пријавом на
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду
података о личности у сврхе избора за пријем
у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке
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обрађује Универзитетски клинички центар Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови“ Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту Универзитетског
клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs).
Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Телефон
за контакт 034/505-273. Пријаве се подносе
лично, у затвореној коверти, преко писарнице
Универзитетског клиничког центра Крагујевац
или путем поште на адресу: Универзитетски
клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 30,
34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које
се радно место конкурише: „Пријава на оглас
за пријем у радни однос за радно место ______
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Краља Милутина 1
тел. 034/323-087

Доктор медицине изабрани лекар

на одређено време до 30.06.2021.
године, у одељењу Службе опште
медицине у Здравственој амбуланти бр.
6 „Страгари“ и сеоским амбулантама
Дома здравља Крагујевац
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених законом, кандидати
треба да испуњавају следеће посебне посебне услове: високо образовање медицинске
струке VII/1 степен стручне спреме на интегрисаним академским студијима, 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 за рад; најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине. Опис
послова: Утврђен Правилником о организацији
и систематизацији послова Дома здравља Крагујевац. Заинтересовани кандидати подносе
документа у оригиналу или оверене копије не
старије од 6 месеци и то: пријаву на оглас, биографију са адресом и бројем телефона; диплому о завршеном медицинском факултету; уверење о положеном стручном испиту; лиценцу
или решење о упису у именик коморе; извод
из матичне књиге рођених; извод из матичне
књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена кандидата); уверење о држављанству
РС; фотокопију личне карте или ишчитану личну карту; приликом заснивања радног односа
кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за
послове за које се заснива радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за
обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Кандидати који испуњавају
услове огласа биће позвани на разговор ради
пружања додатних података који могу бити
важни за одлуку о пријему. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови“ Националне службе
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће разматрати. По завршетку огласа предата документа се неће враћати кандидатима. Контакт телефон 034/323-087. Пријаве се
подносе лично или путем поште на адресу: Дом
здравља Крагујевац, Краља Милутина 1, 34000
Крагујевац.
Бесплатна публикација о запошљавању

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

Медицински техничар општег смера

за потребе Центра за ургентну
медицину, на одређено време до
повратка запосленог са дужег одсуства,
пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник
РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017-одлука УС и 113/17, 95/18) и
посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Универзитетском клиничком центру Крагујевац. Уз
пријаву се подносе у оригиналу или овереној
копији следећа документа: диплома о стеченом
образовању одговарајућег профила; сведочанства за сваки разред средње школе за медицинске техничаре/сестре са средњом школском спремом; уверење о положеном стручном
испиту одговарајућег профила; уверење о
држављанству РС; извод из матичне књиге
рођених; извод из матичне књиге венчаних
(ако је кандидат променио презиме); кратка
биографија са адресом, контакт телефоном,
имејл-адресом; кандидати који имају радно
искуство (укључујући стручно оспособљавање
и усавршавање) треба да доставе доказ/потврду о радном стажу од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО),
односно доказ/потврду о волонтерском стажу у
струци од стране надлежне службе. Кандидати
су у обавези да на пријави наведу за која радна места конкуришу са називом организационе
јединице (било да конкуришу на једно радно
место или на више радних места). Кандидати
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско
уверење као доказ о здравственој способности
за послове за које се заснива радни однос;
доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење
надлежног суда); уверење да кандидат није
осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице); дозволу за рад – лиценцу коју
је издала надлежна комора (ако је кандидат у
радном односу) или решење о упису у комору
(ако кандидат није у радном односу) за радно
место. Уколико изабрани кандидат не достави
горенаведене документе у захтеваном року,
са њим се неће засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за
обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке
обрађује Универзитетски клинички центар Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови“ Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту Универзитетског
клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs).
Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Телефон
за контакт: 034/505-273. Пријаве се подносе
лично, у затвореној коверти, преко писарнице
Универзитетског клиничког центра Крагујевац
или путем поште на адресу: Универзитетски

клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 30,
34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које
се радно место конкурише: „Пријава на оглас
за пријем у радни однос за радно место ____
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ПРОКУПЉА
18400 Прокупље, Таткова 2
тел. 027/324-040 локал 132

Доктор медицине

за стручно утврђивање времена и узрока
смрти лица умрлих изван здравствене
установе на територији града
Прокупља (мртвозорник)
на период од 4 године
2 извршиоца
УСЛОВИ: доктор медицине са положеним
стручним испитом, најмање годину дана искуства на пословима доктора медицине и пребивалиште на територији града Прокупља.
Кандидати достављају уз пријаву на оглас:
радну биографију са контакт подацима; оверену копију дипломе о завршеном факултету; оверену копију уверења о положеном
стручном испиту; фотокопију вашеће личну
карту / очитану личну карту; доказ о радном
искуству (оригинал или оверена копија уговора или решења о обављању послова доктора
медицине, односно оригинал потврде или уверења издатих од послодавца са ближим описом послова које је лице обављало); оверену
копију дозволе за рад – лиценце издате од
надлежне коморе (ако је кандидат у радном
односу) или решење уписа у комору (ако кандидат није у радном односу; доказ да кандидат није осуђиван (уверење/потврда надлежне ПУ). Сви докази морају бити достављени у
оригиналу или овереној копији. Рангирање се
врши применом следећих критеријума: дужина радног искуства на пословима доктора
медицине, дужина радног искуства у области
здравствене заштите, висина просечне оцене
студирања, дужина студирања. Уколико након
спроведеног поступка оцењивања приложене
документације кандидати буду подједнако рангирани комисисија ће са сваким од наведених
кандидата обавити проверу и оцену: познавање области утврђивања времена и узрока
смрти и обдукције умрлих лица у складу са
Законом о здравственој заштити и Одлуком о
утврђивању времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе и издавање
потврде о смрти и познавање области попуњавања и достављање потврде о смрти, као и
матичних књига умрлих у складу са Законом о
матичним књигама и Правилником о поступку
издавања потврде о смрти и обрасцу потврде о смрти. Питања која ће бити постављена
кандидатима се унапред припремају. Кандидатима се постављају иста питања и по истом
редоследу а могу бити постављена и додатна
питања. О датуму, времену и месту усмене
провере комисија писмено обавештава кандидате. Образац пријаве и обавештења уз јавни
оглас доступни су на сајту града Прокупља –
конкурси. Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања. Неблаговремене, неразумљиве
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на горе наведену адресу или лично, са назнаком „Пријава на јавни
оглас за избор мртвозорника – не отварати“.
Пријаве са документацијом не враћају се кандидатима, већ остају у документацији Комисије
за пријем.
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ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица, Српских владара 111
тел. 017/815-300, 815-182

Медицинска сестра – техничар

на одређено време до повратка раднице
са породиљског одсуства, за рад на
Интерном одељењу ОЈ Општа болница
Сурдулица
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа – општи смер, положен
стручни испит, лиценца. Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о завршеној медицинској школи општег смера, оверена
фотокопија уверења о положеном стручном
испиту, лиценца, извод из матичне књиге
рођених/венчаних за особе које су промениле
презиме, извод из евиденције незапослених,
лекарско уверење. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања у средствима
јавног информисања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Избор између
кандидата који испуњавају услове огласа извршиће се на основу члана 9 тачке 3 и 4 Посебног
колективног уговора за здравствене установе
чији је оснивач Република Србија. Пријаве слати на адресу: Здравствени ценар Сурдулица,
17530 Сурдулица, Српских владара 111.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ
„ОЗРЕН“ СОКОБАЊА
18230 Сокобања, Насеље Озрен бб
тел. 018/830-927

које пристигну по истеку овог рока сматраће
се неблаговременим и неће бити разматране.
Пријаве на оглас достављати у затвореним
ковертама путем поште на адресу Специјална болница за плућне болести „Озрен“, Сокобања, Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, уз
напомену „Пријава на оглас за техничара за
одржавање одеће“ или лично у просторијама
болнице.

Сервир

на одређено време ради
замене радника на боловању
УСЛОВИ: завршена средња школа – конобар
или сервир, III степен. Као доказе о испуњености ових услова кандидати су дужни да
доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, оверену
фотокопију дипломе о завршеној школи – конобар или сервир III степен, очитану личну карту. Пријаве кандидата које не садрже тражену
документацију сматраће се непотпуним и неће
бити разматране. Пријаве које пристигну по
истеку овог рока сматраће се неблаговременим
и неће бити разматране. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама путем поште
на адресу: Специјална болница за плућне болести „Озрен“ Сокобања, Насеље Озрен бб, 18230
Сокобања, уз напомену „Пријава на оглас за
сервира“ или лично у просторијама болнице.

ДОМ ЗДРАВЉА МЛАДЕНОВАЦ
1140 0 Младеновац, Краљице Марије 15
тел. 8241-508

Медицинска сестра - техничар

Медицинска сестра – техничар

у кућном лечењу и нези, пробни рад од
три месеца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа,
општи смер; положен стручни испит; лиценца
за рад у струци или решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара. Као доказе о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на
конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи
– општи смер, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце за рад у струци или оверену
фотокопију решења о упису у именик коморе,
очитану личну карту. Пријаве кандидата које
не садрже тражену документацију сматраће се
непотпуним и неће бити разматране. Пријаве
које пристигну по истеку овог рока сматраће
се неблаговременим и неће бити разматране.
Пријаве на оглас достављати у затвореним
ковертама путем поште на адресу: Специјална
болница за плућне болести „Озрен“ Сокобања,
Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, уз напомену: „Пријава на оглас за сестре“ или лично у
просторијама болнице.

Опис посла: пружа услуге неге и подршке
лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, болести или других
физичких и менталних поремећаја, или потенцијалних ризика за здравље у складу са праксом и стандардима савремене неге и о томе
води прописану медицинску документацију, у
тиму са докторима медицине или самостално,
спроводи превентивне и куративне мере, по
налогу доктора медицине или доктора медицине-специјалисте у установи и на терену, припреме пацијента за дијагностичко-терапијске
процедуре и припрема ординацију, опрему и
уређаје за рад, учествује у дијагностици (ЕКГ,
одређивање шећера у крви и друго) и врши
антропометријска мерења, у хитним случајевима пружа прву помоћ унесрећенима на месту
догађаја и у транспорту и прати болесника у
тиму са лекаром и надзире га за време превоза
до здравствене установе или куће ради даљег
лечења, врши дезинфекцију и стерилизацију
инструмената и материјала, правилно одлаже
медицински отпад, води прописану медицинску
документацију. За свој рад одговорна је одговорној сестри и начелнику службе. Обавља и
друге послове по налогу начелника Службе.

општи смер
2 извршиоца

Техничар одржавања одеће
УСЛОВИ: завршена основна школа, НК радник.
Као доказе о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс
са кратком биографијом, бројем телефона и
адресом, оверену фотокопију сведочанства о
завршеној основној школи, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
очитану личну карту. Пријаве кандидата које
не садрже тражену документацију сматраће се
непотпуним и неће бити разматране. Пријаве
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УСЛОВИ: средње образовање, медицинска сестра - техничар; положен стручни испит, лиценца; познавање рада на рачунару (основни пакет
MS Office и Windows окружење); возачка дозвола Б категорије. Кандидати уз пријаву на оглас
достављају: фиплому о стеченом образовању
у оригиналу или овереној фотокопији; доказ о
положеном стручном испиту у оригиналу или
овереној фотокопији, лиценцу; фотокопију
возачке дозволе Б категорије, кратку биографију.

Возач санитетског возила
пробни рад од три месеца

Опис посла: врши превоз пацијената санитетским возилом, по налогу доктора медицине;
учествује у уношењу и изношењу непокретних
болесника у возило, као члан екипе или самостално, врши контролу исправности сигналних
уређаја, уља и друго у возилу; одржава хигијену возила, отклања једноставније неправилности у возилу, замену сијалица, осигурача и
слично; води уредно прописану документацију
и евиденцију о коришћењу возила; брине о
рационалној потрошњи горива и безбедности
пацијената, одговара за резервне делове и пратећу опрему у возилу; пријављује благовремено
све кварове на возилу, врши и друге послове по
налогу претпостављених.
УСЛОВИ: средње образовање; возачка дозвола Б категорије. Кандидати за пријем у радни
однос уз пријаву достављају: кратку биографију; доказ о стручној спреми; фотокопију
возачке дозволе. Пожељно радно искуство на
истим или сличним пословима.

Медицинска сестра техничар
у амбуланти на одређено време

Опис посла: пружа услуге неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, болести или других физичких и менталних поремећаја, или потецијалних
ризика за здравље у складу са праксом и стандарднима савремене неге и о томе води прописану документацију, у тиму са докторима медицине или самостално, спроводи превентивне и
куративне мере, по налогу доктора медицине
или доктора медицине - специјалисте у установи и на терену, припрема пацијента за дијагностичко-терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за рад, учествује у
дијагностици (ЕКГ, одређивање шећера у крви
и друго) и врши антропометријска мерења, у
хитним случајевима пружа прву помоћунесрећенима на месту догађаја и у транспорту и
прати болесника у тиму са лекаром и надзире
га за време превоза до здравствене установе
или куће ради даљег лечења, врши дезифенкцију и стерилизацију инструмената и материјала, правилно одлаже медицински отпад, води
прописану медицинску документацију, врши
наплату партиципације и наплаћене износе
предаје благајни Дома здравља у року од два
дана; за свој рад одговорна је одговорној сестри и начелнику службе. Обавље и друге послове по налогу начелника службе.
УСЛОВИ: средње образовање, медицинска сестра-техничар; положен стручни испит; иценца;
познавање рада на рачунару (основни пакет
MS office и Windows окружење). Кандидати уз
пријаву на оглас достављају: диплому о стеченом образовању у оригиналу или овереној фотокопији, доказ о положеном стручном
испиту у оригиналу или овереној фотокопији,
лиценцу, кратку биографију.
ОСТАЛО: Пријаве се достављају у затвореним
ковертама на адресу Дом Здравља у Младеновцу, у року од 8 дана од дана објављивања
у званичној публикацији Националне службе
за запошљавање “Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће разматрати.

Посао се не чека,
посао се тражи
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Медицина

ЈЕЛЕНА НЕЛА СОЛАР ПР
ПОЛИКЛИНИКА
SOLAR MEDICAL CENTER
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 20љ
тел. 011/630-33-33, 065/296-75-37

Доктор медицине – хирург

на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста хирургије, радно искуство 12 месеци.

Доктор медицине – радиолог

на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста хирургије, радно искуство 12 месеци, пожељно
познавање antiage медицине.
ОСТАЛО: Пријаве слати на e-mail: info@
solarmedical.rs у року од 30 дана од дана
објављивања огласа.

ДОМ ЗДРАВЉА
“МИЛОЈЕ ХАЏИЋ - ШУЛЕ”
34210 Рача (Крагујевачка)
Виноградска бб
тел. 034/751-964, 034/751-076

Доктор медицине

на одређено време до годину дана,
замена раднице на породиљском
боловању
УСЛОВИ: завршен медицински факултет; положен стручни испит; познавање рада на рачунару. Опис посла по Правилнику о унутрашњој
организацији и систематизацији послова у Дому
здравља „Милоје Хаџић-Шуле” Рача. Кандидати уз пријаву на оглас достављају и следећа
документа: фотокопију дипломе о завршеном
медицинском факултету; уверење о положеном стручном испиту; фотокопију личне карте;
потврду о радном искуству Рок за пријаву кандидата је 8 дана. Пријаве се достављају на горе
наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА
(СА СТАЦИОНАРОМ)
15320 Љубовија, Војводе Мишића 58
тел. 015/561-898
e-mail: dzlj@ptt.rs

Доктор медицине

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

Доктор медицине

на одређено време, а најдуже до 24
месеца, ради занављања кадра, за
рад на пословима доктор медицине
изабрани лекар за одрасле у Служби
опште медицине са хитном медицинском
помоћи, санитетским превозом, кућним
лечењем и негом
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају
опште услове прописане Законом о раду, као
и следеће посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова
Бесплатна публикација о запошљавању

у Дому здравља Љубовија са стационаром (бр.
169/2018, 448/2018, 114/19 и 703/2020): стручна спрема/ образовање: високо образовање: на
интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од
10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година, по
пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Додатна знања/
испити/ радно искуство: положен стручни
испит; лиценца; најмање шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине.

Доктор медицине специјалиста
медицинске биохемије

на одређено време, а најдуже до 24
месеца, ради занављања кадра, са
пуним радним временом, и то: за
рад на пословима доктор медицине
специјалиста у лабораторијској
дијагностици у Служби за
лабораторијску, радиолошку
и ултразвучну дијагностику и
специјалистичку консултативну
делатност, начелник Службе за
лабораторијску, радиолошку
и ултразвучну дијагностику и
специјалистичку консултативну
делатност
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају
опште услове прописане Законом о раду, као
и следеће посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова
у Дому здравља Љубовија са стационаром (бр.
169/2018, 448/2018, 114/19 и 703/2020): стручна спрема/ образовање: високо образовање: на
интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године; на основним студијама
у трајању од најмање пет година, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Додатна знања/ испити/
радно искуство: положен стручни испит; лиценца; специјалистички испит: медицинска биохемија; најмање три године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати, уз пријаву
на оглас, подносе следећа документа: оверену
фотокопију дипломе о завршеној школи која
се тражи јавним огласом; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту из медицинске биохемије
(само за кандидате који подносе пријаву за
рад на пословима доктор медицине специјалиста у лабораторијској дијагностици у Служби
за лабораторијску, радиолошку и ултразвучну
дијагностику и специјалистичку консултативну
делатност, начелник Службе за лабораторијску,
радиолошку и ултразвучну дијагностику и специјалистичку консултативну делатност); оверена фотокопија лиценце издата од надлежне
коморе/ оверена фотокопија решење о упису у
именик коморе; уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених;
извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); фотокопија личне
карте или извод очитане личне карте; кратка лична и радна биографија (CV) са адресом
и контакт телефоном и e-mail адресом.Описи
послова за сва наведена радна места уврђени су Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Љубовија (са
стационаром) број 169/2018, 448/2018, 114/19
и 703/2020 и кандидатима су доступни на увид
у просторијама правне службе Дома здравља
Љубовија са стационаром радним данима од

14 до 15 часова. Рок за пријаву кандидата је
8 дана од дана објављивања огласа за пријем
у радни однос код Националне службе за
запошљавање у листу” Послови”. Пријаве се
подносе лично у просторијма правне службе
Дома здравља Љубовија са стационаром, или
поштом, на адресу: Дом здравља Љубовија,
ул.Војводе Мишића 58, 15320 Љубовија, са
назнаком” Пријава на оглас за пријем у радни
однос”. Документација тражена јавним конкурсом подноси се у затвореној коверти, затвореној на начин да се приликом отварања исте
може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање. У складу са
чл. 9 став 3 Посебног колективног уговора за
здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”,
96/2019), одлуку о избору кандидата, који су
се пријавили за наведена радна места, доноси
директор Дома здравља Љубовија са стационаром. Уколико буде потребно кандидати који су
се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који
могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање или
оспособљеност, дужина трајања школовања,
итд.), о чему се сачињава записник. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност
за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу
користити у друге сврхе. Податке прикупља и
податке обрађује правна служба Дома здравља
Љубовија са стационаром. Кандидати ће бити
обавештени о избору најкасније у року од 30
дана од дана истека рока за пријаву кандидата.
Одлука о избору кандидата ће бити објављена на веб страници Дома здравља Љубовија са
стационаром www.dzljubovija.com. Кандидати
који не буду изабрани могу захтевати повраћај
конкурсне документације на контакт телефон
015/561-898 или лично у просторијама правне
службе Дома здравља Љубовија са стационаром. Са изабраним кандидатима биће закључен
уговор о раду у складу са Законом о раду („Сл.
гласник РС“ 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017-ОУС, 113/2017 и 95/2018 - аут.
тумачење) и Посебним колективним уговор за
здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица
локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, 96/2019).

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„РИБАРСКА БАЊА“
Физиотерапеутски техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање, стручни испит,
лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у
наведеном звању. Кандидати су обавезни да
доставе: кратку биографију са адресом, контакт
телефоном и имејл адресом, неоверене фотокопије: дипломе о завршеној школи, уверења о
положеном стручном испиту, лиценце и доказа
о радном искуству.

Конобар

2 извршиоца
УСЛОВИ: средње образовање, минимум 1 година радног искуства. Кандидати су обавезни да
доставе: кратку биографију са адресом, контакт
телефоном и имејл адресом, неоверене фотокопије: дипломе о завршеној школи и доказа о
радном искуству.
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Мајстор одржавања водоинсталатер
УСЛОВИ: средње образовање, минимум 1 година радног искуства на пословима водоинсталатера. Кандидати су обавезни да доставе: кратку биографију са адресом, контакт телефоном и
имејл адресом, неоверене фотокопије: дипломе
о завршеној школи и доказа о радном искуству.

Домар
УСЛОВИ: средње образовање, минимум 1 година радног искуства. Кандидати су обавезни да
доставе: кратку биографију са адресом, контакт
телефоном и имејл адресом, неоверене фотокопије: дипломе о завршеној школи и доказа о
радном искуству.
ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама на
адресу: Специјална болница за рехабилитацију
„Рибарска Бања“, 37205 Рибарска Бања, Служба
за правне и економско-финансијске послове, са
назнаком „Пријава за конкурс“, са навођењем
радног места за које се конкурише. Пријаве
морају да буду примљене у Специјалној болници за рехабилитацију најкасније осмог дана
од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови“ Националне службе за запошљавање, и то најкасније до 14 часова, без обзира
на начин доставе. Пријаве које буду примљене
у Специјалној болници за рехабилитацију после
истека дана и сата наведеног у овом огласу
одбациће се као неблаговремене и неотворене
ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума
и сата када су примљене у Специјалној болници за рехабилитацију. Пријаве са непотпуним
подацима и непотпуном документацијом ће
бити одбијене као непотпуне.

КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ
ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад, Хајдук вељкова 12

Стоматолошка сестра – техничар у
хируршкој сали
УСЛОВИ: средње образовање у трајању од
четири године – смер стоматолошка сестра/
техничар; стручни испит; лиценца и најмање
шест месеци радног искуства након положеног
стручног испита. Приликом пријаве на конкурс
кандидати су дужни да доставе следећа документа: кратку биографију са адресом и контакт
подацима, фотокопију личне карте, фотокопију
лиценце, 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.) Кандидати који испуњавају услове из
огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни
за одлуку о пријему ( радно искуство - предност
ће имати кандидати са дужим радним искуству
о раду на пословима стоматолошке сестре/
техничара у хируршкој сали; стечено додатно образовање или оспособљеност; дужина
трајања школовања и сл.). 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
кадровска служба Клинике за стоматологију
Војводине. Приликом заснивања радног односа,
кандидати су дужни да доставе: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за
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послове за које се прима; уверење да се против
кандидата не води кривични поступак ( оригинал или оверена фотокопија уверења суда, не
старије од 6 месеци) и уверење да кандидат
није осуђиван ( оригинал или оверена фотокопија уверења из полицијске управе, не старије од 6 месеци). Уколико изабрани кандидат
не достави наведене документе у остављеном
року са њим се неће закључити уговор о раду.
Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Клиника за стоматологију Војводине, Хајдук Вељкова 12, 21000 Нови Сад, са назнаком:
“пријава на конкурс за пријем у радни однос”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА „1. ОКТОБАР”
26360 Пландиште, Карађорђева 13
тел. 013/861-230
e-mail: dom.zdravlja@hemo.net

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

Референт за финансијскорачуноводствене послове

Одсек за књиговодствено-финансијске
послове са магацином
УСЛОВИ: средње образовање; знање рада на
рачунару; предвиђен пробни рад у трајању од 6
месеци. Кандидати су дужни да доставе: кратку
биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној школи; фотокопију
радне књижице или другог доказа о радном
искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.).

Медицинска сестра - техничар у
хемодијализи, дијализа

на одређено време по основу замене до
повратка радника са боловања

Дипломирани фармацеут медицински биохемичар
УСЛОВИ: Поред општих услова одређених
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: високо образовање на
интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од
10. септембра 2005. г. (фармацеутски факултет), на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.септембра 2005.г.
(фармацеутски факултет, VII/1 степен стручне спреме), стручни испит, лиценца за рад.
Опис послова утврђени су Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији
послова Дома здравља Пландиште и кандидатима су доступни на увид у просторијама Службе за правне послове Дома здравља Пландиште
радним данима од 10 до 12 часова. Кандидати
достављају: пријаву на оглас са кратком биографијом са адресом и контакт телефоном,
лекарско уверење о општој здравственој способности, извод из казнене евиденицје МУП-а
да нису кажњавани, уверење да се против њих
не води кривични поступак издато од суда, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију
о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења
о упису у одговарајућу комору здравствених
радника, оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, фотокопија личне карте.
Пријаве слати на адресу Дома здравља Пландиште, Карађорђева 13, 26360 Пландиште са
напоменом „Пријава на оглас за пријем у радни однос на неодређено време за радно место
дипломирани фармацеут-медицински биохемичар”. Оглас се објављује код Националне
службе за запошљавање Пландиште и на сајту
Министарства здравља, сајту дома здравља и
на огласној табли Дома здравља. Рок за подношење пријава је 8 дана од објављивања огласа
у публикацији „Послови” Националне службе за
запошљавање. 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. Одлука о
избору кандидата ће бити донета у року од 30
дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на огласној табли Дома здравља. Кандидати који испуњавају
услове огласа могу бити позвани на разговор
уколико су потребне додатне информације које
могу бити важне за доношење одлуке о пријему. Приложена документација уз пријаву не
враћа се кандидатима.. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа – педијатријског или општег смера;
положен стручни испит; најмање шест месеци
радног искуства. Кандидати су дужни да доставе: 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.).
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
о 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. Пријаве слати у затвореној коверти, на
наведену адресу Клинике, са назнаком радног
места за које се конкурише”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Оглас објављен 28.04.2021. године, у публикацији „Послови“ поништава се у целости.

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

Лекар опште медицине у екипи
хитне медицинске помоћи

на одређено време, због повећаног
обима посла
3 извршиоца
УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник
РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17
одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење) и Посебни услови утврђени Правилником
о унутрашњој организацији и систематизацији
послова у Заводу. Посебни услови: медицински факултет и положен стручни испит. Опис
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послова: Послови доктора медицине у хитној
медицинској помоћи у складу са Правилником
о унутрашњој организацији и систематизацији
послова у Заводу за хитну медицинску помоћ
Крагујевац. Заинтересовани кандидати подносе следећа документа у оригиналу или овереној
копији: диплома медицинског факултета; уверење о положеном стручном испиту; лиценцу
или решење о упису у Лекарску комору Србије;
уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге
венчаних (ако је дошло до промене презимена кандидата); фотокопија радне књижице или
други доказ о радном искуству; доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да
оптужница није ступила на правну снагу и да
није покренута истрага (уверење надлежног
суда), не старије од 6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га
чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или
полицијске станице), не старије од 6 месеци;
докази о додатном стручном образовању или
оспособљености (уколико их кандидат поседује); кратка биографија, са адресом, контакт
телефоном, e-mail адресом. Приликом заснивања радног односа канадидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за заснивање радног односа на
радним местима са повећаним ризиком према
Акту о процени ризика. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података
о личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.Подацима рукује и податке обрађује Завод
за хитну медицинску помоћ Крагујевац. Рок за
подношење пријава је 8 (осам) дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање.Оглас
ће бити објављен и на интернет презентацији
Министарства здравља РС и интернет презентацији Завода. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Кандидати који се
јаве на оглас, могу бити позвани на разговор
ради пружања додатних података који могу
бити важни за одлуку о пријему. По завршетку
конкурса предата документа се неће враћати
кандидатима. Контакт телефон: 034/6312-306.
Пријаве се подносе лично или путем поште у
затвореној коверти (препоручено) на адресу:
Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац
Улица Слобода бб 34000 Крагујевац са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос
– радно место „Лекар опште медицине у екипи
ХМП “.

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

Оглас објављен 21.04.2021. год. у публикацији
“Послови” за радно место: лекара опште медицине, на одређено време, због повећаног обима
посла, ради обављања послова - лекар опште
медицине у екипи хитне медицинске помоћи- 3
извршиоца, поништава се у целости.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

Бесплатна публикација о запошљавању

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕУМАТСКЕ БОЛЕСТИ НОВИ САД
21000 Нови Сад, Футошка 68

Медицинска сестра - техничар

на осталим болничким одељењима, на
одређено време ради замене одсутног
запосленог
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа, положен стручни испит, лиценца, шест месеци радног искуства у наведеном звању. Уз пријаву, у којој је
потребно навести за које послове се пријављују,
кандидати подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Као докази о
испуњености услова огласа подноси се диплома
о завршеној школи, уверење о положеном стручном испиту, дозвола за рад-лиценца издате од
надлежне коморе или решења о упису у комору (ако кандидат није у радном односу), доказ
о радном искуству (потврда послодавца, уговор
о раду, радна књижица или други доказ о радном искуству). Докази о испуњености услова
огласа подносе се у овереној фотокопији. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаву са документацијом достављају се у затвореним ковертама на адресу:
Специјална болница за реуматске болести Нови
Сад, ул. Футошка 68, са назнаком “За јавни оглас
за радно место – Медицинска сестра/техничар
на осталим болничким одељењима”. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Избор између пријављених кандидата врши се на
основу приложене документације из које се цени
испуњеност услова. Кандидати могу бити позвани ради пружања додатних података који могу
бити потребни за одлуку о пријему (радно искуство у струци, просечна оцена током школовања,
додатно образовање или оспособљеност, дужина
трајања школовања, итд). Ако последњи дан рока
пада у нерадни дан (субота и недеља) или на дан
државног празника, рок за подношење пријаве
истиче првог нарадног радног дана. Одлука о
избору кандидата биће донета у року од 30 дана
од дана истека рока за пријаву кандидата.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
“КОВИН” У КОВИНУ
1. Психолог

у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без пристанка,
за збрињавање и лечење психотичних
поремећаја у акутној фази, болести
зависности, за форензичку психијатрију,
психогеријатрију и психосоцијалну
рехабилитацију, на одређено време,
до повратка запослене са трудничког,
породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета.
УСЛОВИ: образовање: 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. Остали услови: кандидати за радно
место под редним бројем 1. морају предати:
кратку биографију (цв); пријаву на оглас; оверену фотокопију дипломе о завршеном високом
образовању у звању наведеног у огласу.

2. Социјални радник

у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без пристанка,
за збрињавање и лечење психотичних
поремећаја у акутној фази, болести
зависности, за форензичку психијатрију,
психогеријатрију и психосоцијалну
рехабилитацију, на одређено време,
због привремене спречености за рад,
трудничког боловања, породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге
УСЛОВИ: образовање:– 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; изузетно: на вишој школи у трајању до две године
по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Остали услови: кандидати за радно место морају предати:
кратку биографију (CV); пријаву на оглас; оверену фотокопију дипломе о завршеном високом
образовању наведеног у огласу.

3. Медицинска сестра - техничар

у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без пристанка,
за збрињавање и лечење психотичних
поремећаја у акутној фази, болести
зависности, за форензичку психијатрију,
психогеријатрију и психосоцијалну
рехабилитацију, до повратка запослене
са трудничког, породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: образовање: средње образовање.
додатна знања / испити: стручни испит; лиценца. Остали услови: кандидати за радно место
под редним бројем 2. морају предати: кратку
биографију (CV); пријаву на оглас; оверену
фотокопију уверења о положеном стручном
испиту; оверена фотокопија лиценце; оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем
образовању у звању наведеног у огласу.
ОСТАЛО: у пријави на оглас, поред осталих података, кандидат треба да да своју сагласност за
обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Пријаве са потребним доказима достављају се поштом на следећу адресу:
Цара Лазара 253, Ковин, 26220 Ковин или лично у
архиви Болнице са назнаком „Оглас”, у року од 8
дана од дана објављивања огласа код Националне службе запошљавања. Изабрани кандидати су
у обавези да доставе лекарско уверење о општој
здравственој способности. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА КУРШУМЛИЈА
18430 Куршумлија, Др Мелгарда 1

Техничар електроничар на
хемодијализи
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
законим, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове: средње образовање IV
ССС (електротехничка струка). Опис посла: према Правилнику о унутрашњој организацији и
систематизацији послова у Дому здравља “Кур12.05.2021. | Број 933 |
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шумлија”. Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници Дома здравља сваког радног
дана од 07.00 до 14.00 часова, или послати препоручено на адресу: Дом здравља “Куршумлија”,
Др Мелгарда 1, 18430 Куршумлија. Уз пријаву на
јавни оглас се подносе фотокопије следеће документације: диплома о завршеној средњој школи, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, копија личне карте. Уз пријаву
са доказима о испуњавању услова кандидати
достављају личну и радну биографију. 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. Оглас се објављује на веб
сајту Министарства здравља РС, на огласној
табли НСЗ - Испостава Куршумлија, веб сајту и
огласној табли Дома здравља Куршумлија. Оглас
остаје отворен 8 дана од дана објављивања на
веб сајту Министарства здравља РС. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Здравство и социјална заштита
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

Заинтересовани кандидати своје биографије
могу слати на горе наведену имејл-адресу. Контакт телефон: 024/551-341. Рок за пријављивање је 25.05.2021. године.

УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
“VILLA ANCORA”
24413 Палић, Зеленгорска 21
e-mail: villa.ancora@yahoo.com

Због повећаног обима посла и унапређења
пословања расписује се конкурс за:

на одређено време 12 месеци

Сервир

Руководилац мешаоне
сточне хране

УСЛОВИ: III степен стручне спреме без обзира на врсту стручне спреме; возачка дозвола
Б категорије. Пробни рад 3 месеца. Заинтересовани кандидати своје биографије могу слати на горе наведену e-mail адресу. Контакт
телефон 024/551-341. Рок за пријављивање је
25.05.2021. године.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер пољопривреде, сточар или ветеринар; потребно радно искуство у струци минимум 1 година, али није услов; возачка дозвола
Б категорије. Комуникативност, одговорност,
спремност за тимски рад, али и самосталност у
раду, добре организационе способности.

ДОМ ЗА СТАРЕ ОСОБЕ „ЛУГ“

Нудимо: редовну плату, константно усавршавање, пријатно радно окружење.

11409 Ковачевац
тел. 0603034114
e-mail: centarlug@yahoo.com

Неговатељица

на одређено време

Директор

УСЛОВИ: лице са завршеним II или III степеном
стручне спреме, радно искуство небитно

УСЛОВИ: За директора Центра за социјални рад
општине Сечањ може бити именован држављанин Републике Србије, који је стекао високо
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године и одговарајући академски, односно стручни назив у области правних,
економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно стручни
назив дипломирани социјални радник и има најмање пет година радног искуства у струци.

ОСТАЛО: рад у сменама, обезбеђена исхрана.Јављање кандидата на контакт телефон
060/303-4114. Рок за пријаву кандидата до
попуне радног места.

ОСТАЛО: Уз захтев кандидати подносе:
извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, лекарско уверење о општој
здравственој способности, доказ о стручној
спреми, доказ о радном искуству, доказ да нису
осуђивани и да се против њих не води кривични поступак за кривична дела које их чине
неподобним за обављање послова у државном
органу и програм рада Центра за социјални рад
општине Сечањ за мандатни период на који
се врши избор, који, уз прописану конкурсну
документацију, разматра Управни одбор Центра за социјални рад општине Сечањ у поступку давања мишљења за именовање директора.
Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Управни одбор Центра за социјални рад општине Сечањ, Вожда Карађорђа 71,
23240 Сечањ, са назнаком „За конкурс, не
отварати“. Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
„VILLA ANCORA“
24413 Палић, Зеленгорска 21
e-mail: villa.ancora@yahoo.com

Кувар
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, кувар; радно искуство најмање 6 месеци. Рад у сменама.
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„МЕТАЛ-ХЕМИКО“ ДОО
Ада, Виноградска 9

23240 Сечањ, Вожда Карађорђа 71

на период од четири године

Пољопривреда

Уколико сте заинтересовани за наведену позицију, пошаљите своју радну биографију. О
месту и термину одржавања разговора биће
обавештени кандидати који уђу у ужи избор,
путем телефона. CV слати електронским путем,
на имејл: info@metalhemiko.co.rs.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
17510 Владичин Хан
Градимира Михајловића 1А
тел. 017/473-976

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених
законом, кандидат треба да испуњава и следеће
услове: да је држављанин Републике Србије;
да је стекао високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно основне студије
у трајању од најмање четири године и одговарајући академски назив утврђен у области
правних, економских, психолошких, педагошких, андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани социјални радник; да има најмање 5 година радног искуства
у струци; да поседује организаторске способности; да није осуђиван и да се против њега не
води кривични поступак за кривична дела која
га чине неподобним за рад у државним органима. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси
(оргинал или оверену фотокопију): уверење о
држављанству, уверење да против њега није
покренут кривични поступак и да се не води
истрага, уверење да није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци, диплому о стеченом образовању, биографију, потврду о радном стажу, као и програм
рада за мандатни период за који се врши избор.
Рок за подношење пријава је 15. дана од дана
објављивања, на адресу: Центар за социјални
рад Владичин Хан, Градимира Михајловића 1А,
са назнаком: „За конкурс за именовање директора”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

Посао се не чека, посао се тражи

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

Индустрија и грађевинарство

Индустрија и грађевинарство
„НОВИ ПАЗАР-ПУТ“ ДОО
36300 Нови Пазар, Постење 4А
тел. 064/846-3636
e-mail: omer.lakota@np-put.rs

Грађевински радник

у секцији Краљево, на одређено време
4 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основни
ниво образовања. Пожељно радно искуство на
зидарским, армирачким и тесарским пословима.
Нудимо: Редовна примања; напредак у складу
са личним залагањем и могућност запослења
на неодређено време; стимулативне коефицијенте за изузетне резултате; топли оброк и
превоз обезбеђени; рад у најбољем предузећу.
ОСТАЛО: Пријаве са кратким биографијама
слати електронским путем на е-маил адресу:
omer.lakota@np-put.rs, или нас контактирајте на
назначени број. Контакт особа: Бранислав Папакоча, тел. 064/ 846-3636 или лично у канц. бр.
20 Управна зграда, ул. Постење 4А, 36300 Нови
Пазар у временском периоду од 11-15 часова.
Рок за пријаву на конкурс: 31.05.2021. године.

АД „ВОЋАР”
35210 Свилајнац, Кнеза Милоша 3

Технолог прехрамбене индустрије
место рада Свилајнац

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, технолог
за храну, воће и поврће (смер за храну), возачка дозвола Б категорије. Рад у сменама. Особа
за контакт Сретен Карапанџић, 063/636-116.
Радну биографију слати на имејл: vocaroffice@
gmail.com. Разговор ће се обавити у просторијама предузећа.

„НОВИ ПАЗАР - ПУТ” ДОО
36300 Нови Пазар, Постење 4А
тел. 064/846-3636
e-mail: omer.lakota@np-put.rs

Машиниста на багеру

на одређено време, на подручју града
Краљева и општине Рашка
УСЛОВИ: пожељна диплома руковаоца грађевинским машинама; неопходно радно искуство.
Опис посла: Обавља послове у свему према
радном налогу. Одржава машину у исправном стањуи води рачуна о хигијени у машини.
Води евиденцију о потрошњи горива, мазива
и замени осталих потрошних делова. У недостатку послова на овој машини обавља послове
машинисте на другим машинама.
Нудимо: Редовна примања. Напредак у складу
са личним залагањем и могућност запослења
на неодређено време. Стимулативне коефицијенте за изузетне резултате. Топли оброк и
превоз обезбеђени. Рад у најбољем предузећу.
Пријаве са кратким биографијама слати електронским путем на e-mail адресу: omer.lakota@
np-put.rs, или нас контактирајте на доле назначени број. Контакт особа: Омер Лакота, тел.
064/ 846-3636 или лично у канц. бр. 20 Управна зграда, ул. Постење 4А, 36300 Нови Пазар
у временском периоду од 11-15 часова. Рок за
пријаву на конкурс: 31.05.2021. године.
Бесплатна публикација о запошљавању

ДИВИ ДОО
31000 Ужице, Теразије 49

Радник на паковању готових
производа

са местом рада у Шљивовици, на
одређено време
10 извршилаца
УСЛОВИ: од I- IV ССС. Слање радних биографија на e-mail: jelica@divi-plastic.com Рок за
пријаву на оглас је 30 дана.

ПОЛЕТ-КЕРАМИКА ДОО
Нови Бечеј

Руковаоц виљушкара (М/Ж)
Опис послова: Рукује виљушкарем и линијом за
везивање, затапање и транспорт палета. Снабдева све делове фабрике потребним материјалима из магацина. Снабдева глазурне линије
материјалима за глазирање и декорисање.
Дужан је да виљушкар држи у чистом стању
и да га редовно подмазује. У случају застоја
у производњи мора радити и друге послове
који су потребни у датом моменту и који му
се ставе у задатак (чишћење опреме, радног
простора у хали и ван ње а у кругу фабрике
керамичких плочица). У случају застоја у производњи изазваних кваром машина, обавезан
је да врши испомоћ стручним лицима приликом
отклањања квара.
УСЛОВИ: ССС/КВ стручна спрема – машински /
електро, Б категорија; пожељно радно искуство
на пословима руковаоц виљушкара; пожељно
поседовање сертификата.
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
Желите ли се придружити нашем тиму да
заједнички изграђујемо бољу будућност, контактирајте нас: gordana.veselinovic@nexe.rs или
поштом на адресу: ПОЛЕТ-КЕРАМИКА ДОО (за
конкурс), ул. Железничка 13, 23272 Нови Бечеј.

ДРУШТВО ЗА СЕРВИС КОМПРЕСОРА
И МОТОРА
COMRESSSOR & ENGINE SERVICES
ДОО ЗРЕЊАНИН
23000 Зрењанин, Пожешка 15а

Машински инжењер
на одређено време

УСЛОВИ: образовање: лице са завршеним VI/2
степеном стручне спреме; лице са завршеним
VII/1 степеном стручне спреме; радно искуство
небитно; возачка дозвола Б категорије, основна информатичка обука (Windows, Word, Excel,
Explorer, Outlook), енглески језик - виши ниво
конверзацијски ниво. Пријаве за посао слати
на имејл: bobancekic@ces-zr.rs или се јавити
на телефон: 064/140-2605. Трајање конкурса:
23.05.2021.

Механичар

на одређено време
УСЛОВИ: образовање: лице са завршеним III
степеном стручне спреме; лице са заврше-

ним IV степеном стручне спреме; радно искуство небитно; возачка дозвола Б категорије;
енглески језик - почетни ниво. Пријаве за
посао слати на имејл: bobancekic@ces-zr.rs или
се јавити на телефон: 064/140 2605. Трајање
конкурса: 23.05.2021.

Инжењер електротехнике
на одређено време

УСЛОВИ: образовање: лице са завршеним VI/1
степеном стручне спреме инжењер за електротехнику; лице са завршеним VII/1 степеном
стручне спреме дипломирани инжењер електротехнике; радно искуство небитно; возачка
дозвола Б категорије, основна информатичка
обука (WINDOWS, WORD, EXCEL, EXPLORER,
OUTLOOK), енглески језик - средњи ниво.
Пријаве за посао слати на имејл: bobancekic@
ces-zr.rs или се јавити на телефон: 064/1402605. Трајање конкурса: 23.05.2021.

АД ИЗОЛИР
23000 Зрењанин
Новосадски пут бб

Заваривач
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме машинског или неког другог сродног смера, радно
искуство није битно.
Радни задаци: обављење послова заваривања,
послови брушења, бушења и сечења метала,
одговорност за квалитет заварених спојева,
обављање других послова по налогу непосредног руководиоца.
Нудимо: могућност напредовања и професионалног усавршавања. Сви кандидати могу
послаати пријаве закључно са 20.05.2021. на
адресу: АД Изолир Зрењанин, Новосадски Пут
бб или на e-mail office@izolir.rs

Бравар
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме машинског или неког другог сродног смера, радно
искуство није битно.
Радни задаци: израда браварских (металних,
челичних) конструкција, сечење, савијање,
бушење и брушење профила, цеви и лимова,
склапање елемената у готове производе.
Нудимо: могућност напредовања и професионалног усавршавања Сви кандидати могу
послаати пријаве закључно са 20.05.2021. на
адресу: АД Изолир Зрењанин, Новосадски Пут
бб или на е-маил office@izolir.rs

МОДЕРНА ПЛУС
18000 Ниш, Шабачка 4

Помоћни радник у производњи
намештаја
УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира на занимање. Пожељно радно искуство на
истим или сличним пословима. Заинтересовани
кандидати се могу јавити на контакт телефон:
018/306-301 или 064/391-22-08 или да пошаљу
биографије на e-mail: office@moderna.rs или
директно на адресу послодавца: Драгише Цветковића 3, локал, сваког радног дана од понедељка до петка у временском периоду од 12:30
до 20:00 часова, суботом од 10 до 16 часова.
12.05.2021. | Број 933 |
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ГП ОМЕГА ДОО НОВИ САД
21000 Нови Сад, Руменачки пут 53б
тел. 021/469-198
e-mail: gpomega@neobee.net

Руковаоц грађевинских машинана
на одређено време 3 месеца
2 извршиоца

Зидар

објављивања огласа на адресу: Народна библиотека Мерошина, ул. Цара Лазара бр. 19, 18252
Мерошина, са назнаком: „Пријава на оглас – не
отварати”. Непотпуне, неблаговремене и неразумљиве пријаве неће се разматрати.

ДОМ КУЛТУРЕ БАБУШНИЦА
18330 Бабушница, Саше Ивковића 1
тел. 010/385-154

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца

Самостални финансијско рачуноводствени сарадник

УСЛОВИ: I, II, III степен стручне спреме у
било ком занимању. Теренски рад, обезбеђен
смештај и превоз. Пробни рад 3 месеца. Слање
пријаве за запослење мејлом, јављање кандидата на тел. 021/469-198. Рок за пријаву је
04.06.2021. год.

Општи / типични опис посла: прикупља, уређује
и припрема податке за израду финансијских
анализа, извештаја и пројеката; проверава
исправност финансијско - рачуноводствених
образаца; припрема прописане документације
за подношење пореских евиденција и пријава;
врши билансирање прихода и расхода (месечно, квартално и годишње); врши билансирање
позиција биланса стања; израђује документацију за подношење пореским службама и
другим прописима установљеним органима и
службама; води евиденције о реализованим
финансијским плановима и контролише примену усвојеног контног плана; припрема и
обрађује податке за финансијске прегледе и
анализе, статистичке остале извештаје везане за финансијско - материјално пословање;
припрема податке, извештаје и информације о
финансијском пословању; припрема и обрађује
захтеве за плаћање по различитим основама; прати прописе и води евиденцију измена
прописа из делокруга рада; води евиденције
из делокруга рада и извештава о извршеним
активностима; обавља обрачуне и реализује
девизна плаћања и води девизну благајну;
води помоћне књиге и евиденције и усаглашава
помоћне књиге са главном књигом; евидентира
пословне промене; припрема документацију за
усаглашавање потраживања и обавезе; чува и
архивира помоћне књиге и евиденције; врши
обрачун и исплату плата, накнада и других личних примања, припадајућих пореза и доприноса; припрема и обрађује документацију за
пословне промене исказане на изводима рачуна; контролише електронске налоге за плаћање
и аутоматске налоге за књижење. За свој рад
одговоран је директору установе.

PD TECOOP-ENG
ДОО ПАНЧЕВО
26000 Панчево, Савска 12-14
тел. 0640/838-1791
e-mail:tecoopeng@mts.rs

Пројектовање и конструисање
УСЛОВИ: VI/1 машински инжењер - конструктор или VII/1 дипломирани машински инжењер
–конструктор; возачка дозвола Б категорије,
енглески језик- средњи ниво, обука за Autocad
(све верзије и сви нивои). Трајање конкурса
до 21.05.2021. год. Контакт са послодавцем:
Јављање кандидата на телефон 064/838-1791,
лице за контакт: Милан Станојковић.

Култура и информисање
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА МЕРОШИНА
18252 Мерошина, Цара Лазара 19

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да је држављанин Републике Србије;
да је лице пунолетно; да има општу здравствену способност; да има високу стручну спрему
(VII степен) и најмање пет године радног искуства у култури са VII степеном стручне спреме;
да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци
или за кажњиво дело које га чине неподобним
за обављање послова у државном органу; да се
против њега не води судски поступак.
ОСТАЛО: уз пријаву и биографију, документа се
подносе у оригиналу или овереној фотокопији
и то: Уверење о држављанству РС не старије
од шест месеци, извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно важећем Закону о
матичним књигама) не старије од шест месеци,
уверење о здравственом стању не старије од
шест месеци, диплома којом се потврђује стручна спрема, оверена копија радне књижице до
седме стране и потврда о радном искуству у
култури као доказ, уверење Полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу, уверење Основног и Вишег суда и надлежног тужилаштва да се против лица не води
поступак. Пријаве са доказима о испуњености
услова достављају се у року од 8 дана од дана
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8 дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању листа “Послови” Националне
службе за запошљавање. Оглас се објављује и
у Скупштинском прегледу општине Бабушница,
на сајту општине Бабушница, на огласној табли
општине Бабушница и огласној табли Дома културе Бабушница. Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Валентина Николић Радивојев, тел.010/385-154. Адреса за подношење
пријава: Дом културе Бабушница, Саше Ивковића бр.1, 18330 Бабушница. Пријаве послати поштом или предати лично на адресу Дома
културе Бабушница. Пријаве поднети у затвореној коверти са обавезном назнаком “За конкурс”. Напомена: Конкурс ће спроводити Конкурсна комисија коју је, за попуњавање радних
места предметне установе, именовао директор
установе.Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве конкурса комисија ће одбацити закључком. Кандидат који
буде изабран дужан је да, по ступању на рад,
достави лекарско уверење о општој здравственој способности за рад.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо
образовање: на основним студијама у обиму од
180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године; на студијама у трајању до три године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; изузетно:
средње образовање и радно искуство на тим
пословима стечено до дана ступања на снагу
ове уредбе. Додатна знања / испити / радно
искуство: знање рада на рачунару; најмање три
године радног искуства.
ОСТАЛО: докази које кандидати прилажу уз
пријаву на конкурс: пријава на конкурс за радно место за које се расписује конкурс; биографија; доказ о стручној спреми (оверена фотокопија дипломе); уверење о држављанству
Републике Србије; доказ о стеченом траженом
радном искуству ( извод из ПИО фонда); 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.
Разматраће се само благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне пријаве кандидата
са свим траженим доказима за наведено радно
место. Рок за подношење пријава на конкурс је

Посао се не чека,
посао се тражи
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Наука и образовање

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

нолошког развоја; оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од шест месеци); извод из матичне
књиге рођених и извод из казнене евиденције
при надлежној полицијској управи МУП-а, као
и доказ да знају српски језик. Пре закључења
уговора о раду подносе и доказ о испуњености
услова из члана 139 ст. 1 тач. 2 Закона о основама система образовања и васпитања (односно да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом). Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Пријаве се подносе у секретаријату ОМШ „Невена Поповић“ Гроцка, Булевар револуције 19, 11306 Гроцка или се шаљу
поштом са повратницом, уз назнаку: „За конкурс“.

АТУСС – ОДСЕК ВИСОКА
ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКА ШКОЛА
11000 Београд, Хајдук Станка 2

1. Наставник у звању вишег
предавача за ужу научну област
Математика и рачунарство

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

на одређено време од пет година
(1 извршилац за за групу математичких
предмета и 1 извршилац за за групу
математичких и информатичких
предмета)
2 извршиоца

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.

2. Наставник у звању вишег
предавача за ужу научну област
Геодезија и геоинформације

Б Е О Г РА Д
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„НЕВЕНА ПОПОВИЋ“
11306 Гроцка, Булевар револуције 19

Наставник флауте

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима (уверење се доставља
накнадно, пре закључења уговора); потврда 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 да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; уверење
о држављанству; знање српског језика. Кандидати треба да испуне услове из чл. 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 (I)
– др. закон, 27/18 (II) – др. закон, 10/19, 6/20)
и Правилника о степену и врсти образовања
наставника у основној музичкој школи („Сл.
гласник РС – Просветни гласник“, бр. 18/13,
2/17, 9/19, 1/20). Кандидати подносе: одштампан и попуњен пријавни формулар са званичне
странице Министарства просвете, науке и техБесплатна публикација о запошљавању

на одређено време од пет година

3. Наставник у звање предавача
за ужу научну област Геодезија и
геоинформације
на одређено време од пет година

4. Сарадник у звању асистента за
ужу научну област Геодезија и
геоинформације
на одређено време од три године
2 извршиоца

5. Сарадник у звању асистента за
ужу научну област Архитектура
на одређено време од три године

6. Сарадник у звању асистента за
ужу научну област Математика и
рачунарство
на одређено време од три године

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба
да испуњавају и услове предвиђене члановима
74 и 75 Закона о високом образовању, односно: завршене студије трећег степена – стечен
научни назив доктора наука у одговарајућој
научној области; поседовање склоности и способности за наставни рад; 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;
поседовање најмање пет референци из научне, односно стручне области за коју се бира
(релевантне референце: радови објављени у
међународним или домаћим научним часописима или зборницима, објављен 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, ...); положен
стручни испит за област за коју је предвиђено
полагање стручног испита; најмање две године
радног искуства са студентима или најмање пет
година радног искуства на стручним пословима
примерено области за коју се бира.
За радно место под тачком 3: стечено високо
образовање на академским студијама другог
степена – стечен научни назив магистра наука
у одговарајућој научној области или најмање
стручни назив специјалисте академских студија, у одговарајућој научној области; поседовање склоности и способности за наставни рад;
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; поседовање најмање
пет референци из научне, односно стручне
области за коју се бира (релевантне референце: радови објављени у међународним или
домаћим научним часописима или зборницима,
бјављени 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, положен стручни испит...); најмање
две године радног искуства са студентима или
најмање пет година радног искуства на стручним пословима примерено области за коју се
бира. За радна места под тачкама 4, 5 и 6, кандидат поред општих услова треба да испуњава
и услове предвиђене чланом 83 Закона о високом образовању, односно да је студент докторских студија из одговарајуће области, који
је сваки од претходних нивоа студија завршио
са просечном оценом најмање осам (8) и који
показује смисао за наставни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: биографију,
списак радова и оверене фотокопије диплома и
уверење надлежног органа (МУП) о неосуђиваности за кривична дела наведена у Закону, на
адресу: АТУСС Одсек Висока грађевинско-геодетска школа струковних студија, Хајдук Станка 2, Београд. Особа за контакт: Урош Радованчев (radovancev@gmail.com 011/2422-178).
Рок за подношење пријава је 10 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ“
11273 Батајница, Београд
Пуковника Миленка Павловића 7а

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити
изабрано лице које испуњава услове предвиђене чл. 122, 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018,
10/2019), и то: 1. да има стечено одговарајуће
високо образовање, прописано чланом 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања за наставника основне школе,
педагога или психолога: 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 одгова12.05.2021. | Број 933 |
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рајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидистиплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука у ком случају је неопходна
завршеност студија првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; б) на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да
има дозволу за рад, односно положен стручни
испит за наставника или стручног сарадника;
3. да има обуку и положен испит за директора
установе (изабрани кандидат који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року до две године од дана ступања на
дужност); 4. да има најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 5. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 6.
да лице није правноснажном судском пресудом
осуђивано за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора од најмање три месеца као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
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;
7. да има држављанство Републике Србије; 8.
да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: 1. диплому о стеченом одговарајућем
високом образовању (оверен препис или оверена фотокопија); 2. уверење о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту (оверен
препис или оверена фотокопија); 3. потврду
да кандидат има најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања: потврда садржи податак о радном стажу
и пословима које је лице обављало и издаје је
установа у којој кандидат ради. Ако кандидат
није у радном односу, потврду издаје установа у којој је кандидат стекао радно искуство у
области образовања и васпитања (оригинал, не
старији од 6 месеци); 4. уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); 5. извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија, не
старија од 6 месеци); 6. доказ о неосуђиваности
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3)
Закона о основама система образовања и васпитања и непостојању дискриминаторног понашања (уверење из казнене евиденције МУП-а
не старије од 6 месеци); 7. доказ да против кандидата није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута
оптужница или донето решење о одређивању
притвора за кривична дела из члана 139 став
1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (уверење надлежног суда,
не старије од 6 месеци); 8. доказ да кандидат
није правоснажно осуђен за привредни преступ
у вршењу дужности (уверење привредног суда,
не старије од 6 месеци); 9. доказ о знању српског језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику); 10. уколико
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се на конкурс пријављује лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања, као и доказ о резултату стручно-педагошког надзора о свом раду (извештај просветног саветника), ако га поседује; 11. лекарско
уверење о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са ученицима
(не старије од 6 месеци); 12. пријава на конкурс са радном биографијом и оквирним планом
рада за време мандата директора. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Својеручно потписане пријаве,
са контакт подацима и са потребном документацијом доставити на адресу школе, лично или
поштом, у затвореној коверти на адресу школе:
ОШ „Бошко Палковљевић Пинки“, 11273 Батајница, Пуковника Миленка Павловића 7а, са назнаком „Конкурс за избор директора“. Информације на број телефона: 011/7870-077.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МАЈКА ЈУГОВИЋА“
11080 Земун, Градски парк 9

кандидат није осуђиван правоснажном судском
пресудом за кривична дела из тачке 3. услова
конкурса (оригинал, не старије од 6 месеци),
5. радну биографију, 6. изјаву да познаје рад
на рачунару (могу и потврде о похађању курса,
обуке или слично). 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.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава на конкурс
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са документима којима се доказује испуњеност услова конкурса доставити непосредно или
поштом на адресу: Основна школа „Мајка Југовића“, Градски парк 9, 11080 Земун, са назнаком
„За конкурс за радно место дипломираног економисте за финансијско-рачуноводствене послове“. Пријава на конкурс мора садржати актуелни
број фиксног или мобилног телефона и тачну
адресу пребивалишта. Непотпуне или неблаговремене пријаве неће бити разматране. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе, на телефон: 011/3076-301.

УНИВЕРЗИТЕТ
МЕТРОПОЛИТАН

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове (шеф рачуноводства)
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа из члана 24 Закона о раду
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/2017 – одлука УС и 113/2017 и
95/2019), кандидат мора да испуњава услове из
чл. 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закони и 10/2019 и 67/2020) и
услове у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова у ОШ „Мајка
Југовића“ у Земуну и то: 1. да има одговарајуће
високо образовање економске струке стечено:
а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), б) високо образовање на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад за децом;
3. да није осуђиван правноснажном судском
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање мита или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. знање српског језика; 6. познавање рада на рачунару. 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 не старије од 6 месеци, 3. извод
из матичне књиге рођених, оригинал са холограмом или оверена фотокопија, 4. уверење да

11000 Београд, Тадеуша Кошћушка 63
тел. 011/2030-885
e-mail: konkurs@metropolitan.ac.rs

Наставник за ужу научну област
Информационе технологије и
системи

на одређено време за сва звања, осим
звања редовног професора
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидати за наставника треба да
испуњавају услове за избор у звања дефинисане чл. 74 Закона о високом образовању, Статутом Универзитета и Правилником о начину и
поступку стицања звања и заснивању радног
односа наставника и сарадника на Метрополитан универзитету. У складу са чланом 75 Закона
о високом образовању, радни однос наставника се заснива на одређено време за сва звања,
осим звања редовног професора.
ОСТАЛО: Кандидати који испуњавају услове
конкурса, потребно је да попуне електронску
пријаву коју могу да преузму на сајту Метрополитан универзитета: http: //www.metropolitan.
edu.rs/aktivnosti/konkursi-za-zaposlenje. Попуњену електронску пријаву треба да пошаљу на
адресу: konkurs@metropolitan.ac.rs. Допунску документацију (копије диплома и радова)
послати у електронском облику на адресу:
konkurs@metropolitan.ac.rs. За додатне информације кандидати се могу обратити електронском поштом на адресу: konkurs@metropolitan.
ac.rs или телефоном 011/2030-885. Конкурс је
отворен до 19.05.2021. године.

Подршка
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ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
11070 Нови Београд
Булевар уметности 20
тел. 011/214-04-19

Асистент за уметничку област
Драматургија, наставни предмети
Позоришна и радио драматургија и
Драматургија видео-игара
на одређено време

УСЛОВИ: мастер драмски и аудио-визуелни
уметник из области Драматургије ФДУ или
дипломирани драматург ФДУ, уписане докторске академске студије ФДУ. 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.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Ђушина 7
тел. 011/3219-100

Ванредни професор за ужу научну
област Историјска геологија
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат
из научне области којој припада ужа научна
област. Остали услови утврђени одредбама члана 74 став 8 Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 73/2018,
67/2019 и 6/2020) и одредбама чл. 1, 6 и 24
Правилника о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 200 од 23.11.2017. године), у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Пријаве са прилозима
(биографија, списак стручних радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, доказ о
учешћу на међународном или домаћем научном
скупу, доказ о објављеном уџбенику или монографији, изјава о изворности, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству), доставити на адресу: Рударско-геолошки
факултет, Ђушина 7, 11000 Београд, соба 107, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

диплома о одговарајућој стручној спреми, изјава о изворности, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству), доставити на
адресу: Рударско-геолошки факултет, Ђушина
7, 11000 Београд, соба 107, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса.

Доцент за ужу научну област
Кристалографија

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

Асистент за ужу научну област
Подземна експлоатација лежишта
минералних сировина
УСЛОВИ: У звање асистента бира се студент
докторских студија на студијском програму
Рударско инжењерство који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном
оценом најмање 8,00. Завршене мастер академске студије на студијском програму Инжењерство заштите на раду са просечном оценом
8,00. Наведени услови утврђени су одредбама
чл. 84 ст. 1 и ст. 2 Закона о високом образовању
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 73/2018 и 67/2019 – др. закони). Пријаве са прилозима (биографија, списак стручних
радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, уверење о уписаним докторским академским студијама или доказ о прихваћеној теми
докторске дисертације за кандидате магистре,
извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству), доставити на адресу: Ђушина
7, 11000 Београд, Рударско-геолошки факултет,
соба 107, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Доцент за ужу научну област
Хидрогеологија

Асистент за ужу научну област
Инжењерска геологија, геомеханика
и геотехничко инжењерство

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат
из научне области којој припада ужа научна
област. Остали услови утврђени су одредбама члана 74 став 6 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018
– др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 – др.
закони) и одредбама чл. 1, 6 и 24 Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 200 од 23.11.2017. године), у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата. Пријаве са прилозима (биографија,
списак стручних радова објављених у научним
часописима или зборницима, са рецензијама,

УСЛОВИ: У звање асистента бира се студент
докторских студија на студијском програму
Рударско инжењерство који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном
оценом најмање 8,00. Завршене мастер академске студије на студијском програму Инжењерство заштите на раду са просечном оценом
8,00. Наведени услови утврђени су одредбама
чл. 84 ст. 1 и ст. 2 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 73/2018 и 67/2019 – др. закони). Пријаве са прилозима (биографија, списак стручних
радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, уверење о уписаним докторским академским студијама или доказ о прихваћеној теми
докторске дисертације за кандидате магистре,

на одређено време од пет година

Бесплатна публикација о запошљавању

извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству), доставити на адресу: Ђушина
7, 11000 Београд, Рударско-геолошки факултет,
соба 107, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.
ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (биографија,
списак стручних радова објављених у научним
часописима или зборницима, са рецензијама,
диплома о одговарајућој стручној спреми, изјава о изворности, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству), доставити у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене
пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3/III
тел. 011/2637-421

Наставник у звање доцента за
ужу научну област Друштвена
географија
на одређено време
од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни
назив доктора наука из научне области Геонауке. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17,
27/18 – др. закон, 73/18 и 67/19), Статутом Географског факултета, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, Правилником о изменама и допунама Правилника о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду,
Правилником о измени и допуни Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о
испуњености услова (биографија, списак научних радова, радови, уверење о држављанству,
оверене копије диплома о завршеним претходним степенима студија и оверена копија дипломе о стеченом научном називу доктора наука из
научне области за коју се бира), достављају се
у писаној и електронској форми (CD, USB), на
адресу: Универзитет у Београду – Географски
факултет, Београд, Студентски трг 3/III, канцеларија 10, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
Ванредни професор за ужу научну
област Менаџмент и организација у
саобраћају и транспорту
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: У складу са Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС“, бр. 88/17), Статутом Универзитета и Статутом Факултета. Рок
за пријављивање кандидата на конкурс је 15
дана. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, дипломе, списак радова и радове) доставити на адресу: Саобраћајни
факултет, Београд, Војводе Степе 305.
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Наука и образовање

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
1. Ванредни професор за ужу научну
област Менаџмент и технологија
грађења
на одређено време од пет година

Доцент за ужу научну област
Рачунарство и информатика

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“ ПАЛИЛУЛА

на одређено време од 60 месеци
3 извршиоца

11000 Београд, Прерадовићева 2а

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор
наука – рачунарске науке, доктор рачунарских
наука.

2. Ванредни професор за ужу научну
област Уређење водотока и пловна
инфраструктура

Ванредни професор за ужу научну
област Астрономија

3. Доцент за уже научне области
Геоинформатика и Моделирање и
менаџмент у геодезији

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор
наука – астрономске науке, доктор астрономских наука.

на одређено време од пет година

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Општи услови: VIII степен стручне
спреме, докторат из уже научне области којој
наставни предмет припада. Остали услови: Кандидати, поред општих услова, треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о
високом образовању, Статута Универзитета у
Београду и Статута Грађевинског факултета
Универзитета у Београду, као и других општих
аката Универзитета и Факултета.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: биографију са
подацима о досадашњем раду, списак научних радова и оверен препис диплома. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања
кoнкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узети у разматрање.

МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
011/2027-809

Асистент са докторатом за
ужу научну област Алгебра и
математичка логика

на одређено време од 36 месеци
УСЛОВИ: доктор наука – математичке науке,
доктор математичких наука. Ближи услови за
избор су утврђени чл. 85 Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017,
73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020
– др. закони) и чланом 91 Статута Математичког факултета.

Доцент за ужу научну област
Вероватноћа и статистика

на одређено време од 60 месеци
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор
наука – математичке науке, доктор математичких наука.

Доцент за ужу научну област
Нумеричка математика и
оптимизација

на одређено време од 60 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор
наука – математичке науке, доктор математичких наука.

Доцент за ужу научну област
Топологија

на одређено време од 60 месеци
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор
наука – математичке науке, доктор математичких наука.
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на одређено време од 60 месеци

Редовни професор за ужу научну
област Нумеричка математика и
оптимизација
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор
наука – математичке науке, доктор математичких наука. Ближи услови за избор су утврђени
чл. 71, ст. 1 Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 44/2010) и чланом 91 Статута
Математичког факултета.
ОСТАЛО: Ближи услови за избор су утврђени
чл. 73 и 74 Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2017 – др. закон
и 73/2018) и чланом 91 Статута Математичког
факултета. Приликом конкурисања потребно
је поднети молбу, биографију, оверену копију
дипломе, списак научних радова и сепарате
истих. Молбе са потребним документима могу
се доставити Факултету на горе наведену адресу или лично предати у Секретаријату Факултета, Студентски трг 12-16, сваког радног дана
од 10 до 15 часова, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ
И ПРАВО
УНИВЕРЗИТЕТА „УНИОН – НИКОЛА
ТЕСЛА“ У БЕОГРАДУ
11070 Нови Београд
Старо сајмиште 29
тел. 011/313-12-46

Наставник за ужу научну област
Пословна метематика (сва звања)

радни однос за доцента и ванредног
професора се заснива на 5 година, а
за редовног професора на неодређено
време
2 извршиоца
УСЛОВИ: Услови конкурса су предвиђени чл. 74
и 75 Закона о високом образовању и општим
актима Факултета: VIII степен стручне спреме, доктор наука, математичке науке или примењена метематика, напредно знање рада на
рачунару, возачка дозвола Б категорије, знање
енглеског језика (средњи ниво), радно искуство
у сектору високог образовања. Молбу и документацију доставити лично или путем поште
на наведену адресу, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове
прописане одредбама члана 122 став 3 и 4, чл.
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања и то: директор предшколске установе може бити васпитач или стручни
сарадник који има: одговарајуће високо образовање за васпитача или стручног сарадника
прописано чланом 140 став 1 и 2 Закона, 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 (с тим да мора имати завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета); на основним студијама у трајању од најмање 4 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 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања; директор предшколске установе може бити васпитач који има
одговарајуће образовање из члана 140 став 3
Закона за васпитача, и то: високо образовање
на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне
студије); студијама у трајању од три године или
више образовање; 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; да има психичку,
физичку и здравствену способности за рад са
децом; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело или привредни преступ
утврђен Законом о основама система образовања и васпитања, односно да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик и језик на којем остварује
васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријавни формулар (који
се може преузети на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја: www.mpn.
gov.rs), треба да приложи следећу документацију, у оригиналу или овереној фотокопији не
старијој од шест месеци: дипломе о стеченом
одговарајућем образовању; уверење о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу

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

Наука и образовање

за наставника, васпитача или стручног сарадника; уверење (лиценцу) о положеном испиту
за директора установе, уколико поседује (изабрани директор који нема положен испит за
директора, дужан је да га положи у року од две
године од дана ступања на дужност); доказ –
потврду о радном искуству на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; уверење о држављанству
Републике Србије; извод из матичне књиге
рођених; уверење (не старије од 6 месеци) из
надлежне службе 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, нити за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; уверење (не старије од 6 месеци) надлежног суда
да против кандидата није покренут кривични
поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није
претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога, за кривична дела из чл. 7 ст.
4 Правилника о ближим условима за избор
директора установе образовања и васпитања;
уверење (не старије од 6 месеци) надлежног
привредног суда да кандидат није осуђиван за
привредни преступ у вршењу раније дужности;
доказ о знању српског језика, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику; доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника), уколико је надзор вршен, а уколико није кандидат прилаже изјаву о истом; уколико је кандидат претходно обављао дужност
директора установе, резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (уколико је спољашње вредновање вршено), а уколико није, кандидат прилаже изјаву о истом; лекарско уверење да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (не старије од шест
месеци) прибавља се пре закључења уговора
о раду; биографске податке – радну биографију и предлог плана рада директора. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријава на конкурс за
избор директора, заједно са потребном документацијом, доставља се лично у седиште установе, Прерадовићева 2а или путем поште, препорученом пошиљком у затвореној коверти, уз
напомену: „Конкурс за директора установе“.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЛИЦА МИЛОШЕВИЋ”
11412 Јагњило
тел. 060/41-55-008

Стручни сарадник библиотекар
за 50% радног времена

Наставник физике

за 40% радног времена, на одређено
време до преузимања са листе или
конкурса за радни однос на неодређено
време
УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује: 1. одговарајуће образовање у складу са чланом 140
Бесплатна публикација о запошљавању

Закона и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи (“Сл. гласник РС”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018 и 11/2019, 2/2020, 8/2020); 2.
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4.
да има држављанство Републике Србије; 5. да
зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (односи се на кандидате који
одговарајуће образовање нису стекли на српском језику). Докази о испуњености услова из
тачака 1, 3, 4, и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености услова из тачке 2
пре закључења уговора о раду. Уз одштампан
и читко попуњен пријавни формулар (налази
се на сајту Министарства просвете) и кратку
биографију, доставити следеће доказе (у оригиналу или оверене копије, не старије од шест
месеци): диплому о стеченом одговарајућем
образовању, уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење о неосуђиваности. Пријаве на конкурс слати на адресу
школе или предати непосредно у секретеријату
школе, у коверти са назнаком: “За конкурс “, у
року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА
ДОМОМ УЧЕНИКА ПК „БЕОГРАД”
11000 Београд, Панчевачки пут 39
тел. 011/2712-715

Помоћни наставник за
пољопривредну струку

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: за пријем у радни однос за наведено
радно место су прописани чл. 24 став 1 Закона
о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/2005 и 61/2005,
32/2013, 75/2014, 13/17- одлука УС, 113/17 и
95/2018 – аутентично тумачење), чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - други закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Пољопривреда,
производња и прерада хране („Сл. гласник
РС – Просветни гласник”, бр. 5/2015, 10/2016,
2/2017, 13/2018, 2/2017, 13/2018, 2/2020,
14/2020 и 1/2021).
ОСТАЛО: Кандидати уз попуњен пријавни
формулар који преузимају са званичне интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја http://www.mpn.gov.
rs/ достављају: оверену фотокопију дипломе
о стечном образовању - средње образовање
у трајању од четири године предвиђено правилником који прописује степен и врсту образовања помоћних наставника; потврду да лице
није осуђивано правноснажном пресудом за

кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених (не старије од 6 месеци); доказ
да кандидат зна српски језик; доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (изабрани
кандидат доставља приликом закључења уговора о раду). Подносе се оверене фотокопије или
оригинали докумената. Пријава обавезно мора
бити потписана и садржати контакт кандидата.
Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос, у року од
осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који 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
о познавању прописа у установи образовања
и васпитања, мотивацији и компентенцијама
за рад са ученицима и познавању наставног
предмета. Конкурсна комисија доноси решење
о избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Потребна документа доставити поштом или лично на
горе наведену адресу, у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете
у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
БЕОГРАД
ОДСЕК ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА
ШКОЛА
11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 152а
тел. 011/269-82-22, 261-81-20

Оглас објављен 21.04.2021. године у публикацији “Послови” (страна 39) поништава се у
целости за радно место професор струковних
студија за област Друштвено-хуманистичке науке, ужа научна област Дидактичко-методичке
науке.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БАРАНКО ПЕШИЋ”
Земун, Светотројичина 4

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: 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
12.05.2021. | Број 933 |
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РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20),
чланом 2 став 1 Правилника 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) и Правилником о организацији и систематизацији послова и радних задатака у ОШ “Бранко Пешић”
Земун, дел. бр. 180 од 12.03.2018. године, и
то да: 1. има одговарајуће образовање прописано члановима 140 Закона о основама система образовања и васпитања и чланом 2 став
1 Правилника 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); 2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3. није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство
Републике Србије; 5. зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1),
3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс, а
из тачке 2) 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 пријавним формуларом достављају установи.

стекла образовање на српском језику, доказ о
положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована
одлуком директора школе. Решење о избору
кандидата по објављеном конкурсу донеће се
у складу са чл. 154 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 - др. зак, 10/19 и
6/20). Подаци који се прикупљају од кандидата
биће искоришћени искључиво у сврху обраде
података у конкурсном поступку, у складу са
Законом о заштити података о личности („Сл.
гласник РС” бр. 87/18). Пријаве са потребном
документацијом о испуњености услова, са назнаком „За конкурс”, слати у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса, лично у секретаријату школе или препорученом пошиљком на
адресу: ОШ „Бранко Пешић”, 11080 Земун, Светотројчина 4, са назнаком „За конкурс”. Контакт
особа: секретар школе, тел. 011/3167-134.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије: http: //www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc а потребну документацију,
заједно с одштампаним пријавним формуларом
достављају школи. Кандидати који су изабрани
у ужи избор упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: 1. попуњен и одштампан пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије; 2. радну биографију са личним подацима (CV); 3. оверену фото
копију дипломе о стеченом образовању (лица
која имају образовање на студијама другог степена достављају доказ о завршеним студијама
првог степена, основним и мастер студијама као
и додатак дипломи; 4. оригинал или оверену
фото копију уверења МУП-а Републике Србије
о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања - не старије од 6 месеци;
5. оригинал или оверену фото копију уверења
о држављанству - не старије од 6 месеци; 6.
оригинал или оверену фото копију извода из
матичне књиге рођених на прописаном обрасцу
са холограмом – не старије од 6 месеци; 7. уколико диплома није издата на српском језику,
потврду да зна српски језик, а за лица која нису

на одређено време од 5 година
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ПУ “ВРТИЋ АДА”

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

Наставник за избор у звање
ванредни професор за ужу научну
област Биофизика у медицини
на одређено време од 5 година

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

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

11030 Београд, Ада Циганлија бб
тел. 060/753-4995
e-mail: vrtic@vrticiada.rs

Наставник за избор у звање
ванредни професор за ужу научну
област Медицинска физиологија
на одређено време од 5 година

Медицинска сестра-васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: Контакт са послодавцем можете остварити позивом на 060/753-4995, слањем радне
биографије на имејл vrtic@vrticiada.rs

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

Наставник за избор у звање
ванредни професор за ужу научну
област Хигијена са медицинском
екологијом
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање
ванредни професор за ужу
научну област Интерна медицина
(кардиологија)

11000 Београд, Каменичка 6
тел. 069/80-66-389

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Економска политика и развој
УСЛОВИ: општи услови за кандидате су прописани одредбама Закона о високом образовању,
Минималним условима за избор у звања наставника на универзитету, које је донео Национални савет за високо образовање, Статутом
Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, Одлуком Универзитета у Београду којом се уређује поступак и
оцена приступног предавања високошколске
установе и општим актима Универзитета у Београду - Економског факултета којима се уређују
услови и поступак за стицање звања наставника и поступак и оцена приступног предавања.
Посебан услов за кандидате је научно-истраживачка и наставничка оријентација кандидата у
области Економике индустрије и Технолошког
развоја и политике.
ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да у пријави
назначе своју научно-истраживачку и наставничку оријентацију. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса и прилозима: биографија, библиографија (списак радова
и радови), копије диплома, копија уверења о
држављанству, достављају се на адресу: Универзитет у Београду – Економски факултет,
Каменичка бр. 6, соба 139, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса.

Посао се не чека,
посао се тражи

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Наставник за избор у звање
ванредни професор за ужу
научну област Хирургија са
анестезиологијом (ортопедија)
на одређено време од 5 година

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

Наставник за избор у звање доцент
за ужу научну област Имунологија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцент
за ужу научну област Интерна
медицина (кардиологија) на
одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, медицински факултет; општи и посебни услови
предвиђени Законом о високом образовању
и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду.

Сарадник за избор у звање асистент
за ужу научну област Биофизика у
медицини
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен природно-математички или
физички факултет, VII степен стручне спреме,
природно-математички или физички факултет,
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

општи и посебни услови предвиђени Законом о
високом образовању и Правилником о условима,
начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду.
ОСТАЛО: посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке наставне предмете подносе доказ о радном односу на Клиници која је
наставна база Медицинског факултета у Београду. Пријаве са документацијом о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о условима, начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника и
сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду) подносе се Писарници Факултета, у року од 15 дана од објављивања конкурса.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Београд, Булевар краља Александра 67

Сарадник у звању асистента за
Пословноправну ужу научну област,
предмет Право интелектуалне
својине
поновни избор, на одређено време од 3
године

УСЛОВИ: VII/1 степен степен стручне спреме
(НОКС), студент докторских студија из научне
области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 82. и чланом 84. Закона о високом
образовању („Службени гласник РС” број 88/17,
27/18-др.закон, 73/18, 67/19 и 6/20-др.закон) и
чланом 117. Статута Правног факултета Универзитета у Београду.
ОСТАЛО: Обавезна, својеручно потписана,
пријава кандидата (у три примерка), са прилозима у једном примерку (биографија, списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству), подноси се у
писарници Правног факултета Универзитета
у Београду, Булевар краља Александра 67, од
8.00 до 15.00 часова, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса или поштом.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Сарадник у настави за ужу
научну област Архитектонско
конструктерство и конструктивни
системи, на Департману за
архитектонске технологије.
избор се врши на одређено време од
једне године
2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени
су Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС,
113/18 и 95/18-аутентично тумачење) и чланом 83. Законом о високом образовању (“Сл.
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18,
67/19 и 6/20 - др. закон), Статутом Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у
Београду”, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20
и 217/20), Статутом Универзитета у Београду
– Архитектонског факултета (“Сл. билтен АФ”,
бр. 119/18 и 126/21) и чланом 5. Правилником о
условима, начину и поступку за избор и заснивање радног односа сарадника Факултета (“Сл.
билтен АФ”, бр. 120/18). Пријаве кандидата са
прилозима: биографија, библиографија (списак
Бесплатна публикација о запошљавању

радова), оверена копија дипломе основних академских студија са додатком дипломе, и оверена копија уверења о држављанству, подносе
се на адресу: Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, Булевар краља Александра
73/II, канц. 204, са назнаком “За конкурс”. Рок
за пријављивање на конкурс је 15 дана, од дана
објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ
11000 Београд, Господара Вучића 50
тел. 011/6451-843

Ванредни професор за ужу научну
област Стратешке и одбрамбене
студије за наставни предмет
Цивилно-војни односи
УСЛОВИ: доктор наука одбране, безбедности и
заштите, односно доктор наука-науке безбедности, VIII степен стручне спреме.

Ванредни професор за ужу научну
област Педагошко-андрагошке
и методичке науке за наставни
предмет Теорија и организација
образовања
УСЛОВИ: доктор педагошких наука или доктор
андрагогије, VIII степен стручне спреме
ОСТАЛО: услови су утврђени одговарајућим
одредбама Закона о високом образовању
(“Службени гласник РС”, бр. 88 од 29. септембра 2017; 27 од 6. априла 2018-др-закон; 73
од 29. септембра 2018; 67 од 20. септембра
2019; 6 од 24. јануара 2020-др-закони; 11 од
12. фебруара 2021.) и Статутом Факултета безбедности. Уз пријаву кандидати подносе: биографију, оверену фотокопију дипломе, списак
научних радова, као и радове. Пријаве кандидата са прилозима подносе се Универзитету у
Београду- Факултету безбедности, Господара
Вучића бр. 50, лично или путем поште, у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
Оглас објављен 28.04.2021. године у публикацији „Послови“ поништава се за радно место
под редним бројем 5: сарадник у звање уметничког сарадника за ужу уметничку област Примењено вајарство, на период од четири године.
У осталом делу садржина наведеног Конкурса
остаје непромењена.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ”
11000 Београд, Булевар ослобођења 317
тел. 011/3098-280, 2469-629

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чланом 139. и чланом 140. став 1.и 2.
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС бр. 88/2017, 27/18-др.закон,
10/19, 6/20 даље Закон) као и Правилником о
степену и врсти образовања наставника и струч-

них сарадника у основној школи (“ Сл. гласник- Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18,
11/19); да кандидат има одговарајуће високо образовање 1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука, 2) високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до
10.септембра 2005.године; 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 родоскрвнуће, 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 српски
језик и језик на коме се остварује образовно
васпитни рад.
ОСТАЛО: уз попуњен пријавни формулар са
кратком биографијом приложити: оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; уверење о држављанству РепубликеСрбије (оригинал или оверена фотокопија не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија); оригинал или оверену фотокопију уверења надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак: а)
доношењем наредбе о спровођењу истраге; б)
потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или в) доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога- за кривична дела из члана 139. став 1.
тачка3. Закона о основама система образовања
и васпитања (не старије од 6 месеци); оригинал уверења надлежне службе Министарства
унутрашњих послова да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања и
за кога није у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци); лекарско уверење да лице има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима прибавља 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 пријавним формуларом достављају школи. Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће се разматрати
као ни фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа. Пријаве на конкурс са назнаком “за конкурс” доставити лично
или поштом на адресу: ОШ “Филип Филиповић”
Булевар ослобођења 317. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
12.05.2021. | Број 933 |
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-354

Здравствени сарадник

у лабораторији, на одређено време до 1
године
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена, специјалиста токсиколошке хемије.

Самостални стручнотехнички
сарадник – дипломирани правник
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена, дипломирани правник.

Техничар одржавања
информационих система и
технологија

на одређено време до 6 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: средње образовање техничког усмерења, познавање рачунарске технике, процедура инсталација оперативних система и софтвера, искуство у сервисирању рачунарске опреме.

Лабораторијски техничар

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: средње образовање лабораторијског
смера, стручни испит, лиценца и искуство на
овим пословима.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2638-666

Редовни професор за ужу научну
област Општа књижевност, предмет
Историја опште књижевности
Редовни професор за ужу научну
област Српска књижевност, предмет
Српска књижевност 20. века
Ванредни професор за ужу научну
област Хиспанистика, предмет
Шпански језик
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну
област Јапанологија, предмет
Основи јапанске цивилизације, на
одређено време од 5 година
Доцент за ужу научну област
Италијанистика, предмет
Италијански језик
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Јапанологија, предмет Друштвена и
културна историја Јапана
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за
коју се бира. Остали услови утврђени Законом
о високом образовању, Статутом Универзитета
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у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду,
Статутом Филолошког факултета Универзитета у Београду. Кандидати подносе и потписану
Изјаву о изворности Образац 5 (преузети са сајта Универзитета у Београду хттп://бг.ац.рс/ср/
универзитет/унив-прописи.пхп);

варајуће дисциплине стечене у земљи или
решење о признавању стране високошколске
исправе о одговарајућој стручној спреми, списак радова и радове, извод из матичне књиге
рођених и уверење о држављанству на наведену адресу Факултета, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

Асистент за ужу научну област
Османистика, предмети Османски
језик и Османска дипломатика са
палеографијом

11010 Београд, Саве Шумановића 1
тел. 011/3975-627

на одређено време од 3 године

на период од 4 године

Асистент за ужу научну област
Германистика, предмет Немачки
језик

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане одредбама члана 122. став 3. и
4, чл. 139. и 140. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/17, 27/18- др. закон, 10/19 и 6/20-даље:
Закон) и то- директор предшколске установе може бити васпитач или стручни сарадник
који има: 1. одговарајуће високо образовање
за васпитача или стручног сарадника прописано чланом 140. став 1. и 2. Закона, на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: на студијама другог
степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; на студијама другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области педагошких наука (с тим да 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 10.09.2005. године; дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе
и најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања; директор предшколске установе може бити васпитач који има
одговарајуће образовање из члана 140. став 3.
Закона за васпитача и то: високо образовање
на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије); студијама у трајању од три
године или више образовање; 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; 2.
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело или привредни
преступ утврђен Законом о основама система образовања и васпитања, односно 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 родоскрвнуће,
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 њих није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ”,

Директор

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је
сваки од претходних степена студија завршио
са просечном оценом најмање 8 (осам) и који
показује смисао за наставни рад или магистар
наука из научне области за коју се бира коме је
прихваћена тема докторске дисертације. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању и Статутом Филолошког факултета Универзитета у Београду.

Виши лектор за ужу научну област
Англистика, предмет Савремени
енглески језик
на одређено време од 3 године

Виши лектор за ужу научну
област Недерландистика, предмет
Савремени низоземски језик
на одређено време од 3 године

Виши лектор за ужу научну област
Бугаристика, предмет Савремени
бугарски језик
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII-1 степен стручне спреме или
мастер академске студије другог степена (300
ЕСПБ) (Филолошки или њему одговарајући
факултет), општи успех на основним студијама
најмање 8, објављени стручни, односно научни
радови, радно искуство у настави. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању
и Статутом Филолошког факултета Универзитета у Београду.

Лектор за ужу научну област
Недерландистика, предмет
Савремени низоземски језик
на одређено време од 3 године

Лектор за ужу научну област
Англистика, предмет Савремени
енглески језик
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме или
мастер академске студије другог степена (300
ЕСПБ) (Филолошки или њему одговарајући
факултет), општи успех на основним студијама најмање 8, смисао за наставни рад. Остали
услови утврђени су Законом о високом образовању и Статутом Филолошког факултета Универзитета у Београду.
ОСТАЛО: кандидати подносе пријаву са биографијом, оверену фотокопију дипломе одго-
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понашање, 4. да има држављанство Републике
Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем
се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: кандидати су обавезни да уз пријаву на
конкурс доставе следеће: 1) попуњен пријавни
формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
2) биографски подаци са прегледом кретања у
служби и предлог стратегије о будућем раду и
правцу развоја Установе за мандатни период
од 4 године; 3) доказ о стеченом одговарајућем
образовању (оверену фотокопију дипломе); 4)
доказ о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу наставника, васпитача или стручног сарадника (оверену фотокопију уверења);
5) доказ о положеном испиту за директора установе (оверену фотокопију уверења)-изабрани
директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року од две године
од дана ступања на дужност; 6) доказ-потврду
о радном искуству на пословима васпитања и
образовања –најмање 8 година рада у установи
на пословима васпитања и образовања, након
стеченог одговарајућег образовања, односно најмање 10 година рада у установи на пословима
васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег образовања; 7) уверење о држављанству Републике Србије - (уверење не старије од
6 месеци-оригинал или оверена фотокопија); 8)
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена копија); 9) доказ из надлежне службе
Министарства унутрашњих послова да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична
дела примање 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 њих није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (уверење не старије
од 6 месеци); 10) доказ из надлежног суда да
против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога-за
кривична дела из члана 7. став 4. Правилника о
ближим условима за избор директора установе
образовања и васпитања (уверење, не старије
од 6 месеци); 11) доказ из надлежног привредног суда да кандидат није осуђиван за привредни
преступ у вршењу раније дужности (уверење, не
старије од 6 месеци); 12) доказ о знању српског
језика (достављају само кандидати који одговарајуће образовање, нису стекли на српском
језику-у том случају кандидат доставља писани
доказ да је положио српски језик по програму
високошколске установе-оригинал или оверену
фотокопију); 13)доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника-уколико је надзор вршен);
14) уколико је кандидат претходно обављао дужност директора установе, резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (уколико је спољашње вредновање
вршено); 15) доказ о општој здравственој способности-лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом (не старије од 6 месеци)-прибавља се пре
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Пријава на конкурс за избор директора, заједно са потребном документацијом, доставља се
Бесплатна публикација о запошљавању

путем поште препорученом пошиљком или лично, у затвореној коверти, са назнаком “Конкурс
за директора предшколске установе”, на адресу,
Београд, Саве Шумановића бр. 1 Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Предшколска установа нема обавезу да
пријављеном кандидату враћа документацију.

ду- Земуну, ул. Немањина бр. 6. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Конкурс је отворен 15 дана.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
Наставник за избор у звање и на
радно место ванредног професора
за ужу научну област Агрикултурна
хемија
на одређено време од пет година

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

Наставник страног језика за ужу
научну област Стручни језик,
предмет немачки језик
на одређено време од 4) године

УСЛОВИ: завршен филолошки факултет - Група за немачки језик и књижевност, објављени стручни радови у одговарајућој научној
области, способност за наставни рад књижевност, објављени стручни радови у одговарајућој
научној области, способност за наставни рад.
ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом
о високом образовању, Правилником о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду,
правилником о мимималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Критеријуми за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником
о уређењу дела поступка избора у звања и
заснивања радног односа наставника и начину
и поступку избора у звања и заснивања радног
односа сарадника и Статутом факултета у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс са доказима
о испуњености услова конкурса (биографија,
списак радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, потврда надлежног
органа да кандидат није под истрагом (документа у оригиналу или овереном препису и
не старија од шест месеци) достављају се на
адресу: Пољопривредни факултет у Београ-

БОР
ОШ “12. СЕПТЕМБАР”
19250 Мајданпек, Пролетерска 49
тел: 030/588-000, 581-057
065/3583-744

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи и Закону о основама система образовања и васпитања; да има психичку,
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43

Наука и образовање

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 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; да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс доставити:
пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, документа о поседовању
одговарајућег образовања према Правилнику о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020,
16/2020 и 19/2020) и одредбама Закона о
основама система образовања и васпитања,
извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству Републике Србије (не старије
од шест месеци), доказ о неосуђиваности (уверење из казнене евиденције МУП-а да лице
нема осуда), као и доказ о познавању српског
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад(осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на српском језику). Доказ
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду.
Документа се достављају или у оригиналу или
као оверене фотокопије. Приложена документација се не враћа. Конкурсна комисија школе
доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за пријављивање на конкурс је
8 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Уз пријавни формулар кандидат треба да приложи сву потребну документацију и достави школи лично или
на горенаведену адресу. Додатне информације о конкурсу могу се добити путем телефона: 030/588-000, 581-057 или 065/3583-744, од
секретара школе.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „ВИДОВДАН“
19210 Бор, Моше Пијаде 31
тел. 030/422-490

Секретар школе
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које поред општих услова прописаних
Законом о раду („Службени гласник РС“, бр.
24/05, 61/05, 75/14, 13/17 – УС и 113/17, 95/18
– аутентично тумачење), испуњава и услове
из чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и
6/20) и то да: а) има одговарајуће образовање
из области правних наука: на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. год.; б) има психичку,
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физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; в) није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за 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. Докази о испуњености
услова из тачака а), в), г) и д) достављају се уз
пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке
б) прибавља се пре закључења уговора о раду.
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 техн. 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 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 ШОСО „Видовдан”,
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. Напомене: 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: 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови”. Пријаве са доказима
о испуњености услова слати на адресу: Школа
за основно и средње образовање „Видовдан“,
Моше Пијаде 31, Бор.

Посао се не чека,
посао се тражи

Ч АЧ А К
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“
32240 Лучани, Радничка бб
тел. 032/817-339

Оглас објављен 27.01.2021. године у публикацији „Послови“, поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“
32240 Лучани, Радничка бб
тел. 032/817-339

Оглас објављен 14.04.2021. године у публикацији „Послови“, поништава се у целости.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“
32240 Лучани, Радничка бб
тел. 032/817-339

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат за директора предшколске
установе треба да испуњава услове прописане
чл. 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, број 88/17, 27/18, 10/19, 27/18 –
др. закон и 6/20), даље Закон, и то: 1. одговарајуће високо образовање за васпитача или
стручог сарадника стечено: на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године,
односно 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 (лиценцу), 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 140 став 3 Закона за васпитача – 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 (лиценцу) и има 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; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3. да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
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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,
и да није правоснажно осуђено за привредни
преступ у вршењу раније дужности, и да у току
избора није утврђено да је против њега покренут кривични поступак доношењем наредбе о
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице
којој није претходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога – за кривична дела из
члана 139 став 1 тачка 3) Закона; 4. држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: формулар за пријаву на конкурс
(преузима се на званичном сајту Министарства
просвете, науке и технолошког развоја), који се
попуњава и доставља уз конкурсну документацију; 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 одговарајућем
образовању; оверену копију оригинал документа или обавештења којим се доказује поседовање дозволе за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника (лиценца); краћу радну
биографију са прегледом кретања у служби, а
нарочито у установама и предшколским установама; уверење/потврду 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 наведена у члану 139
став 1 тачка 3) Закона, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал или оверену фотокопију, не
старије од 6 месеци); уверење/потврда издата
од стране надлежног суда да против кандидата
није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора
пре подношења оптужног предлога – за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона
(оригинал или оверену фотокопију, не старије
од 6 месеци); уверење/потврда издата од стране надлежног привредног суда да у току избора није утврђено да је правоснажно осуђено 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 васпитно-образовни
рад, само уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику; потврду којом
доказује рад на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, и то најмање у трајању од осам година рада у установи, сходно члану 140 став 1
и 2 или најмање у трајању од 10 година рада
у предшколској установи на пословима и васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања, сходно члану 140 став 3
Закона (оригинал); лекарско уверење издато од стране надлежне здравствене установе
којим се доказује психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (доказ доставља изабрани кандидат пре
заснивања радног односа, односно ступања на
дужност, не старије од 6 месеци); доказ о обуци и положеном испиту за директора устаноБесплатна публикација о запошљавању

ве (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 року од две
године од дана ступања на дужност. Комисија
ће ценити и доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника, уколико је кандидат
био предмет стручно-педагошког надзора);
кандидат који је претходно обављао дужност
директора предшколске установе дужан је да
достави доказ о резултату стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања (достављају само они кандидати који су
претходно обављали дужност директора установе, уколико су били обухваћени спољашњим
вредновањем). Кандидат попуњава формулар
за пријаву на конкурс (образац који се преузима 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: 032/817-339, од 8.00 до 14.00 часова.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У
ЧАЧКУ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Наставник у звање редовни или
ванредни професор за ужу научну
област Информационе технологије и
системи
на неодређено време или на одређено
време од пет година, са 50% радног
времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор
техничких наука област организационих наука
или докторат наука из уже научне области за
коју се наставник бира. Поред наведених услова кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Крагујевцу (пречишћен текст број III-01-270
од 30. 03. 2021. године) и Правилником о критеријумима за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-523/44 од 16.
јула 2020. године, допуна бр. III-01-871/19 од
29. 10. 2020. године и измене и допуне бр. III01-1161/22 од 28. 12. 2020. године и бр. III-0137/16 од 28. 01. 2021. године). Пријава на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и
место рођења, адресу становања и број телефона, податке о образовању, податке о радном
искуству и друго. Уз пријаву доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену
фотокопију дипломе о одговарајућој стручној
спреми, као и оверене фотокопије диплома о
претходно завршеним степенима студија, списак научних и стручних радова као и саме радове, доказ надлежног органа о неосуђиваности у
смислу члана 72 став 4 Закона о високом обра-

зовању („Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018
– др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закон) и
чл. 135 ст. 1. Статута Универзитета у Крагујевцу. Упутством за примену, начин достављања,
попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка
избора у звање Универзитета у Крагујевцу (доступно на www.kg.ac.rs - Избори у звања - Документи за заснивање радног односа и стицање
звања наставника), утврђена је обавеза кандидата, учесника конкурса, да релевантна документа која прилаже ради оцене испуњености
општих услова, као и обавезних и изборних
елемената прописаних чланом 8 Правилника о
начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу, доставља у електронском облику, на
начин утврђен наведеним Упутством. Пријаву
са доказима о испуњавању услова конкурса
доставити на адресу: Факултет техничких наука у Чачку, Светог Саве 65, 32000 Чачак. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови” и на интернет страници Универзитета у Крагујевцу. Непотпуне и
неблаговремено достављене пријаве неће се
разматрати. Фотокопије поднетих докумената
уз пријаву на конкурс се не враћају.

Наставник у звање ванредни
професор за ужу научну област
Конструкционо машинство
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор
техничких наука или докторат наука из уже
научне области за коју се наставник бира.
Поред наведених услова кандидати треба да
испуњавају услове прописане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у
Крагујевцу, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст број III-01-270 од 30. 03. 2021.
године) и Правилником о критеријумима за
избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-523/44 од 16. јула 2020. године, допуна бр. III-01-871/19 од 29. 10. 2020.
године и измене и допуне бр. III-01-1161/22 од
28. 12. 2020. године и бр. III-01-37/16 од 28. 01.
2021. године). Пријава на конкурс садржи име
и презиме кандидата, датум и место рођења,
адресу становања и број телефона, податке о
образовању, податке о радном искуству и друго. Уз пријаву доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију
дипломе о одговарајућој стручној спреми, као
и оверене фотокопије диплома о претходно
завршеним степенима студија, списак научних
и стручних радова као и саме радове, доказ
надлежног органа о неосуђиваности у смислу
члана 72 став 4 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закон) и чл. 135
ст. 1 Статута Универзитета у Крагујевцу. Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената
које кандидат доставља у току поступка избора
у звање Универзитета у Крагујевцу (доступно
на www.kg.ac.rs - Избори у звања - Документи
за заснивање радног односа и стицање звања
наставника), утврђена је обавеза кандидата,
учесника конкурса, да релевантна документа
која прилаже ради оцене испуњености општих
услова, као и обавезних и изборних елемената прописаних чланом 8 Правилника о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу, доставља у електронском облику, на
начин утврђен наведеним Упутством. Пријаву
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са доказима о испуњавању услова конкурса
доставити на адресу: Факултет техничких наука у Чачку, Светог Саве 65, 32000 Чачак. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови” и на интернет страници Универзитета у Крагујевцу. Непотпуне и
неблаговремено достављене пријаве неће се
разматрати. Фотокопије поднетих докумената
уз пријаву на конкурс се не враћају.

Наставник у звање предавач
струковних студија за ужу стручну
област Информационе технологије и
системи
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, академски назив магистра техничких наука или
магистра наука из уже стручне области за коју
се наставник бира. Поред наведених услова
кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу и Правилником о избору у звање наставника и сарадника
струковних студија на Факултету техничких
наука у Чачку (Правилник доступан на www.ftn.
kg.ac.rs - Факултет - Акта Факултета). Пријава
на конкурс садржи име и презиме кандидата,
датум и место рођења, адресу становања и број
телефона, податке о образовању, податке о
радном искуству и друго. Уз пријаву доставити:
биографију са подацима о досадашњем раду,
оверену фотокопију дипломе о одговарајућој
стручној спреми, као и оверене фотокопије
диплома о претходно завршеним степенима
студија, списак научних и стручних радова као
и саме радове, доказ надлежног органа о неосуђиваности у смислу члана 72 став 4 Закона
о високом образовању („Сл. гласник РС”, број
88/2017, 27/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020
– др. закон) и чл. 135 ст. 1 Статута Универзитета у Крагујевцу. Кандидати, учесници конкурса,
један примерак комплетне документације достављају у електронској форми. Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса доставити
на адресу: Факултет техничких наука у Чачку,
Светог Саве 65, 32000 Чачак. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” и на интернет страници Универзитета у Крагујевцу и Факултета техничких
наука у Чачку. Непотпуне и неблаговремено
достављене пријаве неће се разматрати. Фотокопије поднетих докумената уз пријаву на конкурс се не враћају.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“МОЈЕ ДЕТИЊСТВО”
32000 Чачак, Немањина бб

Руководилац финансијскорачуноводствених послова
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице које испуњава опште
услове прописане чл. 139 Закона о основама
система образовања и васпитања, и то ако: 1)
има одговарајуће образовање и то: на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким
струковним студијама, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; 2) има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
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изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има
држављанство Републике Србије и 5) зна српски језик. Докази о испуњености услова из тач.
1), 3), 4) и 5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тач.2) прибавља се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар доступан на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и кратку биографију, кандидат подноси
следећу документацију: оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије;
оригинал или оверену фотокопију уверења
из казнене евиденције из чл. 139 ст. 1 тач. 3
Закона о основама система образовања и васпитања; доказ о знању српског језика, издат
од одговарајуће установе, подноси кандидат
који образовање није стекао на српском језику.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Пријаве са потребном документацијом се достављају у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса, на адресу: Предшколска установа „Моје детињство” Чачак, Немањина бб, са назнаком „Пријава на конкурс - не
отварати” уз обавезну назнаку за које радно
место се конкурише.

ЈАГОДИНА
ШКОЛА ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ
35230 Ћуприја, Милице Ценић бб
тел./факс: 035/8472-344
e-mail: direktor@talenti.edu.rs

Корепетитор
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 чл. 140. Закона о основама система
образовања и васпитања као и посебне услове предвиђене у Правилника о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним и уметничким школама у подручју рада Култура, уметност и јавно информисање („Сл. гласник РС
“бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 9/2019, 14/2020
и 2/2021). У радни однос може бити примљено
лице, под условима прописаним законом и ако:
има одговарајуће образовање; 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 родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију; и за које није, у складу са законом,

утврђено дискриминаторно понашање; 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: оверену фотокопију дипломе- уверења о стеченом образовању; уверење о држављанству Републике
Србије, (не старије од 6 месеци) извод из матичне књиге рођених (на новом обрасцу); доказ
о неосуђиваности; биографију/CV. Лекарско
уверење доставља изабрани кандидат после
доношења одлуке, а пре закључења уговора о
раду. 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 Школа за музичке таленте, Милице
Ценић бб; 35 230 Ћуприја са назнаком “За конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се
добити на телефон 035/8472-344; код секретара школе.

КИКИНДА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
Нови Кнежевац

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити
изабрано лице које испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл.
РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др, закони, 10/2019
и 6/2020), као и Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања
и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 108/2015), тј. да
има одговарајуће високо образовање из чл. 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне школе, за педагога или психолога стечено на: 1)
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: а) студије
другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; б) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из тачке 1) подтачка б) мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; да испуњава
услове за наставника те врсте школе и подручја
рада, педагога или психолога; да је прошло
обуку и положило испит за директора установе
(изабрани кандидат који нема положен испит
за директора дужан је да у року од две године
од дана ступања на дужност положи наведени
испит у складу са условима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања); да има дозволу за рад за наставника или
стручног сарадника; да има најмање 8 година
рада у установи на пословима образовања и
васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
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вично 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 и давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторско понашање; да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад (мађарски језик). Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат
са одговарајућим образовањем из члана 140 ст.
1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања, за директора школе може бити
изабрано и лице, уз испуњеност осталих горе
наведених услова које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања тј. високо
образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и
специјалистичке струковне студије) или на студијама у трајању од три године или више образовање, за наставника те врсте школе, дозволу
за рад наставника и стручног сарадника, обуку
и положен испит за директора школе и најмање
десет година рада у установи на пословима васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да достави следећу
документацију: попуњен и одштампан пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, оверен препис или фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис или
фотокопију документа о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту; извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија); уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена копија)
да није старије од 6 месеци; потврда о радном искуству, односно годинама рада у установи на пословима образовања и васпитања;
радну биограграфију, оквирни план рада за
време мандата; уверење из надлежне службе
Министарства унутрашњих послова да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела уврђена у члану 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања
и васпитања (да није старије од шест месеци);
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 (да није старије од шест месеци), уверење
привредног суда да није правоснажно осуђен
за привредни преступ у вршењу раније дужности (оригинал или оверена фотокопија, да
није старије од 6 месеци), извештај просветног
саветника као доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (уколико је
кандидат имао појединачни стручно-педагошки
надзор), доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања доставља кандидат на конкурсу који је
претходно обављао дужност директора школе, уколико кандидат није стекао одговарајуће
образовање на српском језику, у обавези је да
достави доказ да је положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе, односно да је током основног или
средњег образовања похађао наставу из предмета српски језик; доказ о знању мађарског
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језика (сведочанство основне односно средње
школе, уверење или диплому више или високе школе) чиме се доказује да се школовао на
мађарском језику, или уверење о положеном
испиту из мађарског језика по програму одговарајуће високошколске установе, односно да
је кандидат током основног или средњег образовања похађао наставу из предмета мађарски
језик; доказ о савладаној обуци и положеном
испиту за директора установе (изабрани кандидат за директора школе који нема обуку и положени испит за директора ће бити у обавези да
испит за директора положи у законском року
од дана ступања на дужност); доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење) да
није старије од шест месеци (оригинал лекарског уверења или оверена копија). Рок за
пријављивање на конкурс је 15 дана и почиње
да тече наредног дана од дана објављивања у
публикацији „Послови”. Пријаве на конкурс са
потребном документацијом доставити лично
или поштом, са назнаком: „Конкурс за директора школе“, на следећу адресу: Основна
школа „Јован Јовановић Змај“, Краља Петра
I Карађорђевића 13, 23330 Нови Кнежевац.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
узете у разматрање.

ОШ “6. ОКТОБАР”
23300 Кикинда, Доситејева 53
тел. 0230/422-844

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове
предвиђене чл. 122, 139 и 140 Закона о основама система образова, и Правилником о ближим условима за избор директора установа
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
108/15), а то су следећи услови: да има одговарајуће високо образовање- за рад у основној
школи за образовање ученика са сметњама у
развоју и инвалидитетом (Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и васпитача у основној школи за
ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом „Сл. гласник Р- Просветни гласник”, бр.
17/2018 и 672020), I) 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 и трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука или специјалистичке струковне студије II) на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.септембра 2005. године, да има
дозволу за рад (лиценцу) за наставника и /
или стручног сарадника одн. положен стручни
испит, да има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да има
држављанство Републике Србије; 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 родоскрвнуће,

за кривично дело примање или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; и да није утврђено дискриминаторно понашање; епостојање наредбе
о спровођењу истраге, потврђене оптужнице
којој није претходила истрага или доношење
решења о одређивању притвора пре доношења
оптужног предлога за наведена кривична дела,
непостојање дискриминаторног понашања,
утврђеног у складу са законом; неосуђуваност
правоснажном пресудом за привредни преступ
у вршењу раније дужности, да зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. да је савладао обуку и да има положен
испит за директора установе. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и уз одштампан пријавни
формулар, треба да поднесе следећу документацију: 1. диплому о стеченом одговарајућем
образовању- (оригинал или оверена фотокопија
код нотара), 2. уверење о положеном стручном
испиту или положеној дозволи за рад- лиценци за наставника или стручног сарадника (оригинал или оверена фотокопија код нотара), 3.
доказ да има најмање 8 година рада у установи
у области образовањаи васпитања након стеченог одговарајућег образовања, 4. уверење о
држављанству (оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству) не старије од 6
месеци од дана подношења пријаве; 5. извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију); 6. уверење/потврду из надлежне службе Министарства унутрашњих послова
да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављањемалолетног лица или родоскрвнуће, 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 њих није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (издато након објављивања конкурса),
7. уверење/потврду из надлежног привредног
суда да кандидат није правоснажно осуђен за
привредни преступ у вршењу раније дужности
(издато након објављивања конкурса), 8. уверење/потврду из надлежног суда да против
кандидата није покренут кривични поступак
доношењем наредбе о спровођењу истраге,
поврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога
за наведена кривична дела (из тачке 8), издато
након објављивања конкурса, 9. лекарско уверење о психофизичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима, (не
старије од 6 месеци од дана подношења пријаве); 10. уверење о положеном испиту за директора установе (пријава која не буде садржала
наведени документ неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да
у законском року положи испит за директора
школе); 11. радну биографију. Документацију
која се доставља уз пријаву, кандидат доставља
у три примерка (један примерак чини оригинал или фотокопија наведене документације,
коју је оверио јавни бележник-нотар, а друга
2 примерка документације кандидат доставља
у фотокопији оверених примерака). Уколико је
диплома, односно уверење о стеченом високом
образовању на српском језику, уједно је и доказ
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да кандидат зна српски језик, у супротном је
потребно доставити оверену фотокопију уверења о положеном испиту из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе. Уколико се на конкурс пријављује лице које
је претходно обављало или још обавља дужност директора установе, дужно је да достави
резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену њеног спољашњег вредновања,
доказ о резултату стручно-педагошког надзора,
односно потврду надлежне школске управе да
у току обављања његове дужности директора
није вршен стручно-педагошки надзор, уколико исту не поседује (оригинал или оверена
фотокопија). Поред наведеног кандидат треба
у пријави да наведе краће биографске податке о кретању у досадашњој служби или радном
односу, стручном и радном усавршавању и оствареним резултатима у раду и предлог мера,
организације и начин руковођења школом које
би спровео као директор. Рок за пријављивање
на конкурс је 15 дана од дана објављивања.
ОСТАЛО: непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Сва потребна обавештења
могу се добити од секретара школе, на број
телефона: 0230/422-844. Пријаве са потребном
документацијом о испуњености услова подносе
се на адресу школе: Основна школа “6.октобар”
Кикинда, Доситејева бр. 53, 23300 Кикинда, са
назнаком „Пријава на конкурс за избор директора школе”.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
38220 Косовска Митровица
Филипа Вишњића бб
тел. 028/425-473, 028/425-475

Катедра за историју:

Наставник у звање ванредног
професора за научну област
Историјске, археолошке и класичне
науке, ужу научну област Историја
модерног доба
на одређено време од 5 година

Наставник у звање доцента
за научну област Историјске,
археолошке и класичне науке, ужу
научну област Историја средњег
века
на одређено време од 5 година
Катедра за филозофију:

Сарадник у настави за научну област
Филозофија, ужу научну област
Нововековна-савремена филозофија
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати за наставника и сарадника треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чл. 74, 75 и 83 Закона
о високом образовању Републике Србије („Сл.
гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 – др. закон,
73/2018, 67/2019, 6/2020 – др. закон и 11/2021
– аутентично тумачење), чл. 139–153, 163 и
171 Статутa Филозофског факултета, Правилником о ближим условима за избор у звање
наставника Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици и
Правилником о минималним условима за избор

48

| Број 933 | 12.05.2021.

у звање наставника Филозофског факултета у
Косовској Митровици. Кандидати су дужни да
уз пријаву на конкурс доставе: биографију,
оверене преписе диплома о стеченим нивоима
студија, списак објављених публикација, научних и стручних радова, извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству, уверење да
против кандидата није покренута истрага нити
подигнута оптужница и друге доказе о испуњености услова конкурса. Кандидати су обавезни да доставе сву потребну документацију у
електронској форми на CD-у и PDF формату.
Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу: Филозофски факултет, Филипа Вишњића бб, 38220 Косовска Митровица, са
назнаком „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса. Обавештења се могу добити на
телефон: 028/425-473 и 425-475.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ

38227 Звечан, Краља Петра I бр. 117
тел. 028/497-924

Оглас објављен 28.04.2021. године у публикацији „ Послови“, исправља се у делу који
се односи на услове где стоји: „Репрезентативним референцама (Стандард 9 – Наставно особље: за образовно-уметничку област
Ликовне и примењене уметности и дизајн и
образовно-уметничку област Драмске и аудиовизуелне уметности)“ и исправно треба да гласи „Репрезентативним референцама (Стандард
9 – Наставно особље: за образовно-уметничку
област Драмске и аудиовизуелне уметности)“.

К РА Г У Ј Е В А Ц
СРЕДЊА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“
34210 Рача, Карађорђева 94
тел. 034/751-281, 063/127-62-92

Стручни сарадник – педагог

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник енглеског језика и
књижевности

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник српског језика и
књижевности са 65,81% радног
времена и 34,19% радног времена
на пословима библиотекара
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

за наставника српског језика и књижевности:
професор српског језика и књижевности /
мастер филолог – наставник српског језика и
књижевности; 2) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3) да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да
имају држављанство Републике Србије; 5) да
знају српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова: оверена фотокопија дипломе о
одговарајућем високом образовању и степену
и врсти образовања, подноси се уз пријаву на
конкурс; уверење о држављанству, подноси се
уз пријаву на конкурс, у оригиналу или овереној фотокопији, не старије од 6 месеци, рачунајући од дана датума објављивања конкурса;
уверење суда да против кандидата није покренута истрага, односно да се не води кривични
поступак, не старији од 6 месеци, у оригиналу
или овереној фотокопији; уверење из казнене
евиденције о неосуђиваности, не старије од 6
месеци, у оригиналу или овереној фотокопији;
доказ да кандидат зна српски језик (оверена копија јавне исправе којим се доказује да
је кандидат стекао средње, више или високо
образовање на српском језику, на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положио
испит из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе, подноси се уз пријаву
на конкурс – овај доказ достављају само кандидати који нису стекли образовање на српском
језику); уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом доказује се
приликом пријема у радни однос и проверавају
се у току рада. Потребно је поред наведеног
доставити: одштампан пријавни формулар који
се попуњава на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
и потписану биографију. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се подносе у затвореним ковертама,
непосредно школи или препорученом поштом
на адресу Средња школа „Ђура Јакшић“ Рача,
Карађорђева 94, 34210 Рача, са назнаком „Конкурс за посао“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Контакт
особа, секретар школе Данијела Милановић:
034/751-281, 063/127-62-92.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за пријем у радни однос утврђене чланом
139 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/17, 27/18
– др. закон и 10/2019, 27/2018 – др. закон и
6/2020) и то: 1) да имају одговарајуће образовање у складу са чланом 140 став 1 тачка 1) и
подтачке 1) и 2) и тачком 2) и ставом 2 истог
члана Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/2017,
27/2018 – др. закон и 10/2019, 27/2018 – др.
закон и 6/2020) и за педагога звање: педагог /
мастер педагог; за наставника енглеског језика и књижевности: мастер филолог (англиста)
– наставник енглеског језика и књижевности;

34000 Крагујевац
Сестре Јањић 6
тел. 034/335-990

Наставник у звање ванредни
професор или редовни професор
за научну област Индустријско
инжењерство и инжењерски
менаџмент, за ужу научну област
Индустријско инжењерство

на одређено време од 5 година или на
неодређено време
УСЛОВИ: Општи предуслов: кандидат мора да
испуњава општи предуслов у погледу неосуђи-
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ваности утврђен чланом 72 ставом 4 Закона о
високом образовању. Услови: VIII степен стручне спреме – научни назив доктора наука из
научне области за коју се наставник бира. 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 –
CD-у, у складу са Упутством за примену, начин
достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља
у току поступка избора у звање (доступно на:
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.

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

Сарадник у настави за ужу научну
област Гинекологија и акушерство
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: доктор медицине, студент докторских академских студија, укупна просечна оцена претходног нивоа студија најмање осам (8).
Општи предуслов: кандидати морају да испуњавају општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чланом 72 став 4 Закона о високом образовању и чланом 135 став 1 Статута
Универзитета у Крагујевцу, који доказују потврдама надлежних органа да нису осуђивани за
кривична дела прописана наведеним прописима. Услови утврђени одговарајућим одредбама
Закона о високом образовању (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 73/2018), Статутом
Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: 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. потврду да је студент докторских студија; 8. списак стручних и научних
публикација и по један примерак тих публикација у складу са упутством које се налази на
страници Факултета http: //www.medf.kg.ac.rs/
dokumenti_za_izbor.php. Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкурса, сви кандидати су у обавези да доставе и
у електронској форми (на компакт диску – CD).
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од дана
објављивања конкурса.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац
Јована Цвијића бб
тел 064/6454-532

Наставник у звање доцент или
ванредни професор за научну област
Педагошке и андрагошке науке, ужа
научна област Методика наставе
ликовне културе
са 30% радног времена, на одређено
време од пет година

Наставник у звање доцент за научну
област Филолошке науке, ужа
научна област Немачки језик
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: услови за избор наставника у
друштвено-хуманистичком пољу: за избор
у звање доцент: доктор наука из научне
области за коју се кандидат бира са најмањом
просечном оценом 8 (на свим нивоима студија), односно најмање три године педагошког искуства на високошколској установи и
има научне, односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима,
са рецензијама. За избор у звање ванредни
професор: Доктор наука из научне области за
коју се кандидат бира са најмањом просечном
оценом 8 (на свим нивоима студија), односно
најмање три године педагошког искуства на
високошколској установи и има више научних
радова од значаја за развој науке у ужој научној области, објављених у међународним или
водећим домаћим часописима, са рецензијама,
оригинална стручна остварења, односно руковођење или учешће у научним пројектима,
објављен уџбеник или монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну област
за коју се бира и више радова саопштених на
међународним или домаћим научним скуповима. Предуслов је непостојање сметње из
чл. 72. ст. 4. Закона о високом образовању и
остали општи, обавезни, изборни и посебни
услови који су предвиђени чл. 74. и чл. 75.
Закона о високом образовању (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 73/2018,
67/19 и 6/20-др. закони), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01142 од 22. 2. 2021. године - www.kg.ac.rs),
Статутом Филолошко-уметничког факултета у
Крагујевцу (бр. 01-3691/1 од 2. 3. 2021. године – пречишћен текст), Законом о раду (“Сл.

гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/14, 13/2017-одлука УС, 113/2017
и 95/18 – аутентично тумачење), Правилником о начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу (III-01-270 од 30. 3. 2021.
године – пречишћен текст), Правилником о
критеријумима за избор у звање наставника
Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-523/4 од
16. 8. 2020. године), Одлуком о допуни Правилника о критеријумима за избор у звање
наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III01-871/19 од 29.10.2020. године), Одлуком о
измени и допуниПравилника о критеријумима
за избор у звање наставника Универзитета у
Крагујевцу (бр. III-01-1161/22 од 28.12.2020.
године), Одлуком о измени и допуни Правилника о критеријумима за избор у звање
наставника Универзитета у Крагујевцу (бр.
III-01-37/16 од 28.1.2021. године), Правилником о ужим научним, уметничким и стручним
областима Универзитета у Крагујевцу (бр. III01-342/23 од 28. 5. 2020), Одлуком о измени
и допуни Правилника о ужим научним, уметничким и стручним областима Универзитета
у Крагујевцу (бр. III-01-1161/24 од 28. 12.
2020), Одлуком о измени и допуни Правилника о ужим научним, уметничким и стручним
областима Универзитета у Крагујевцу (бр. III01-230/11 од 25.3.2021.) – www.kg.ac.rs и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Документа која је потребно доставити
на наведене конкурсе: пријава на конкурс;
биографија и стручна биографија; оверене
копије диплома свих нивоа студија; извод
из матичне књиге рођених (оверена копија);
фотокопија личне карте и очитана лична карта; потврда надлежног органа (Полицијске
управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 72. став 4. Закона
о високом образовању (оригинал или оверена копија); потврда Комисије за обезбеђење
и унапређење квалитета о педагошком раду
(за кандидате који су у радном односу на
ФИЛУМ-у); потврда о педагошком искуству
на високошколској установи; за кандидате
који се први пут бирају у звање наставника
и заснивају радни однос на факултету у саставу Универзитета у Крагујевцу предвиђено је
јавно приступно предавање. Фотокопије докумената морају бити оверене у једном примерку. Пријава кандидата уз коју није приложена
комплетна документација тражена конкурсом
као доказ о испуњености услова, сматраће
се неуредном и неће се узети у разматрање.
Сву конкурсну документацију са доказима о
испуњености услова конкурса кандидати су
обавезни да доставе и у електронској форми (на компакт диску – цд-у) у 3 примерка, у
складу са Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља у
току поступка избора у звање које је саставни
део Правилника о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-270
од 30.3.2021. године – пречишћен текст, доступно на: http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.
php). Приликом доказивања биографских
података, кандидат је дужан да се придржава Закона о заштити података о личности,
односно да све личне податке, технички, одговарајуће прикрије. Сва документација и радови достављају се Служби за опште и правне
послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом на адресу: Филолошко-уметнички факултет, Јована Цвијића бб,
34000 Крагујевац. Рок за подношење пријава
је 15 дана од дана објављивања конкурса.
12.05.2021. | Број 933 |
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К РА Љ Е В О
ГИМНАЗИЈА КРАЉЕВО
36000 Краљево, Доситејева 44
тел. 036/319-760

Наставник математике
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат поред општих услова за заснивање радног
односа 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), мора испуњавати и посебне услове за пријем у радни однос
предвиђене чл. 139 ст. 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5
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: 1. има одговарајуће образовање прописано чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон,
10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) и 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): А) 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). Б) Кандидат мора имати образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Сматра
се да кандидат који је у току студија положио
испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
има образовање из претходног става, а кандидат који нема образовање из претходног става, обавезан је да га стекне у року од једне, а
највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Кандидат треба да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (доказ прибавља изабрани кандидат се пре закључења уговора о раду); да није
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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 (српски језик) (у
обавези су да доказ доставе само они кандидати који образовање нису стекли на српском
језику, а доказује се потврдом одговарајуће
образовне установе да је кандидат положио
испит из познавања српског језика, оригинал
или оверена фотокопија). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја РС, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи лично,
или поштом на адресу: Гимназија Краљево,
Доситејева 44, 36000 Краљево. Уз пријаву на
конкурс кандидат прилаже следећу документацију којом се доказује испуњеност услова
предвиђених Законом, Правилником и овим
конкурсом: тачка 1, подтачка А) – диплома о
стеченом одговарајућем образовању, оригинал
или оверена фотокопија (лица која су стекла
академско звање мастер – диплома основних
и академских студија и потврда/уверење високошколске установе укојем се види да је положен испит из предмета Геометрија или Основи
геометрије); тачка 1, подтачка Б) – потврда или
уверење високошколске установе о образовању
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом 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 или доказ о положеним испитима
из педагогије и психологије у току студија или
доказ о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу, оригинал или оверена фотокопија; извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе (не старији од 6 месеци
од дана објављивања конкурса), оригинал или
оверена фотокопија; уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци), оригинал или оверена
фотокопија. Пожељно је да кандидат уз пријаву
приложи и кратак CV. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији НСЗ „Послови”. Неблаговремене,
неразумљиве или непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор у складу са Законом и Правилником о раду Гимназије
Краљево. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана
139 Закона, у року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати из претходног става, 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 коми-

сија обавља разговор са кандидатима са листе
из претходног става и доноси решење о избору
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Информације о
конкурсу могу се добити од секретара школе,
преко телефона: 036/319-760.

КРУШЕВАЦ
СРЕДЊА ШКОЛА
„СВЕТИ ТРИФУН“
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
37230 Александровац, Крушевачка 8-10
тел. 337/3751-117

Секретар школе
УСЛОВИ: да кандидат има образовање из
области правних наука у складу са чланом 140
став 1 Закона о основама система образовања
и васпитања: 1) високо образовање стечено:
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Поред напред наведених
услова, потребно је да сви кандидати испуњавају опште услове 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) и посебне услове прописане у
члану 139 и члану 140 став1. Закона о основама
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр.
88/17, 27/18, 10/19 и 6/20); да поседује психичку, физичку и здравствену способности за рад
са децом и ученицима; да има држављанство
Републике Србије; да поседује знање српског
језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са Законом,
утврђено дискриминаторно понашање.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: попуњен и одштампан пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; доказ да поседују одговарајуће образовање (оверену фотокопију дипломе); доказ
да су држављани Републике Србије (уверење о
држављанству и извод из матичне књиге рођених, не старије од 6 (шест) месеци, оригинали
или оверене фотокопије); доказ о знању српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на тим језицима); доказ да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
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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, оригинал или
оверена фотокопија); доказ да се против њих
не води кривични поступак и да није покренута истрага (уверење из суда не старије од
6 месеци, оригинал или оверена фотокопија).
Напомена: доказ да поседује психичку, физичку и здравствену способности за рад са децом
и ученицима, доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор
школе и која ће утврдити испуњеност услова
за пријем кандидата у радни однос у року од
8 дана од дана истека рока за пријем пријава.
Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року
од 8 дана упућују се на психолошку процену
способности за рад са ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања.
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос
у року од 8 дана од пријема резултата психолошке процене. Конкурсна комисија обавља
разговор са кандидатима и доноси решење о
избору кандидата у року од 8 дана од обављеног разговора са кандидатима. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови” Националне службе
за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
треба доставити лично или послати на адресу:
Средња школа „Свети Трифун” са домом ученика, Крушевачка 8-10, 37230 Александровац.
Ближе информације о конкурсу могу се добити
преко телефона: 037/3751-117.

ЕЛЕКТРО САОБРАЋАЈНО ТЕХНИЧКА
ШКОЛА
“НИКОЛА ТЕСЛА”
36000 Краљево, Доситејева 44
тел. 036/312-601

Наставник предметне наставе
електро групе предмета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за
пријем у радни однос из чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019 и 6/2020), а то су: А) да има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 Закона
о основама система образовања и васпитања и
степен и врсту образовања у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама у подручју рада електротехника („Сл. гласник РС - Просветни гласник”
бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/2017, 4/2018,
13/2018, 2/2020, 14/2020, 1/2021 и 2/2021),
односно да има одговарајуће високо образовање и то: 1) студије 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 инердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из тачке 1) подтачка (2) мора да
Бесплатна публикација о запошљавању

има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. За радно место
наставника предметне наставе електро групе
предмета, тражи се: дипломирани инжењер
електротехнике, сви смерови осим енергетског;
дипломирани електротехнички инжењер, смер
електронски; мастер инжењер електротехнике
и рачунарства, претходно завршене академске
студије у области електротехнике и рачунарства, на свим студијским програмима осим из
области енергетике или дипломирани инжењер
електротехнике и рачунарства; има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; има
држављанство Републике Србије; зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад (српски језик).
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају установи лично, или поштом на адресу: Електро-саобраћајна техничка школа „Никола Тесла” у Краљеву, Доситејева бр. 44б, 36000
Краљево. Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже следећу документацију којом се доказује
испуњеност услова предвиђених Законом, Правилницима и овим конкурсом: диплома о стеченом одговарајућем образовању - оригинал или
оверена фотокопија (достављају сви кандидати,
а кандидати који су завршили мастер студије у
обавези су да доставе и оверену копију дипломе са студија првог степена); извод из казнене
евиденције надлежне полицијске управе (не
старији од 6 месеци) -оригинал или оверена
фотокопија (достављају сви кандидати); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) – оригинал или оверена фотокопија (достављају сви кандидати); доказ да кандидат зна
српски језик и језик на којем 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 образовне установе
да је кандидат положио испит из познавања
српског језика - оригинал или оверена фотокопија). Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. Потребно је да кандидат уз пријаву
приложи и кратак CV у којем ће бити наведен
контакт телефон кандидата и адреса електронске поште. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
НСЗ „Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази неће се узимати у разматрање. Конкурс
спроводи Конкурсна комисија коју је именовао
директор у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Статутом Електро-саобраћајне техничке школе „Никола Тесла” у Краљеву. Комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос из

члана 139 Закона, у року од осам дана од дана
истека рока за пријем пријава. Кандидати из
претходног става, који су изабрани у ужи избор,
у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности
за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе
из претходног става и доноси решење о избору
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Ближе информације о конкурсу могу се добити од секретара
Школе преко телефона: 036/312 – 601.

ЛЕСКОВАЦ
ШКОЛА ЗА ТЕКСТИЛ И ДИЗАЈН
ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац
Вилема Пушмана 21
тел. 016/251-040

Наставник праксе конфекције
УСЛОВИ: виша стручна спрема, кандидат треба
да има одговарајуће образовање (6.1 или 6.2
ниво образовања), у складу са чланом 140 став
3 Закона о основама система образовања и васпитања; лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена
(основне академске студије, односно струковне
и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем; кандидат треба да је стекао одговарајуће претходно средње образовање за
конфекцију, односно да поседује претходно
стечено одговарајуће образовање у складу са
Правилником о врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у подручју рада Текстилство, за практичну
наставу конфекције („Сл. гласник РС“, бр. 8/15,
19/15, 217, 7/17, 9/19 и 14/20).

Наставник текстилне групе предмета
на одређено време преко 60 дана,
до повратка директора са функције,
најкасније до истека мандата

УСЛОВИ: Кандидат треба да: има одговарајуће
високо образовање у складу са чланом 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања и
то: на студијама другог степена и то: мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије или на
основним студијама у трајању од најмање четири године по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године,
све у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања и
Правилником о врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним и уметничким школама на подручју
рада текстилство, укључујући и претходно стечено одговарајуће образовање прописано Правилником (“Сл. гласник РС”, бр. 16/15, 11/16,
2/17 и 9/19 и 14/20); има држављанство Републике Србије; 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 или
родоскрвнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кри12.05.2021. | Број 933 |
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вичних 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; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и
ученицима; да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: кратку биографију, оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем високом
образовању, сходно закону и Правилнику, као
и оверену фотокопију дипломе о претходно стеченом одговарајућем образовању у складу са
Правилником о врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника за
подручје рада Текстилство; уверење о неосуђиваности надлежне полицијске управе; уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених, све у оригиналу или
овереној фотокопији. Кандидат који није стекао
одговарајуће високо образовање на српском
језику треба да приложи уверење (оригинал
или оверену фотокопију) да је положио испит
из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе. Достављена документација се неће враћати. Лекарско уверење да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима кандидата који испуњавају услове
конкурса, а који су се благовремено и са потпуном документацијом пријавили на конкурс, и
који уђу у ужи избор, врши Национална служба
за запошљавање у Лесковцу, применом стандардизованих поступака. Обавезно: кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом, достављају школи у року за подношење пријава. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Рок за подношење
пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
16253 Брестовац, Вука Караџића 1
тел. 016/782-206

Наставник предметне наставе –
физичког и здравственог васпитања

са 75% радног времена, односно
са укупно 95% радног времена, на
одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до повратка
одсутног запосленог са функције, место
рада Брестовац

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
запослене са породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге детета,
место рада: издвојено одељење школе у
Доњем Бријању
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће
услове: да има одговарајуће образовање у
складу са чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања и према Правилнику о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи; да има
психичку, физичку и здравствену способност
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за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога 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.
ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на
конкурс: попуњен пријавни формулар који се
налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије; радна биографија/CV; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
образовање; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених (на
новом обрасцу); оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству (не старије
од 6 месеци); оригинал или оверена фотокопија доказа да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, које
издаје надлежна полицијска управа (не старије
од 6 месеци); доказ да зна српски језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад, уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском језику. Доказ о здравственој способности
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Напомена: неблаговремене, непотпуне, неразумљиве пријаве и пријаве
уз које нису приложени сви тражени докази,
у оригиналу или овереној фотокопији, неће
бити разматране од стране конкурсне комисије.
Достављени подаци биће обрађивани у складу са Законом о заштити података о личности
(„Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), у сврху обраде
података у конкурсном поступку. Сви докази
прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији. 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 телефоне или мејл-адресе
које су навели у својим пријавама. Разговор са
кандидатима ће обавити Конкурсна комисија у
просторијама школе, с тим што ће кандидати
о датуму и времену бити обавештени на контакт телефоне или мејл-адресе које су навели у
својим пријавама. Разговор са кандидатима ће
обавити конкурсна комисија у просторијама ОШ
„Бранко Радичевић“ у Брестовцу, с тим што ће
кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакт телефоне или мејл-адресе које су
навели у својим пријавама. Рок за подношење

пријаве је осам дана од дана објављивања конкурса у листу Националне службе за запошљавање „Послови“. Пријаве се подносе на адресу
школе. Контакт телефон: 016/782-206. Конкурс
за пријем у радни однос спроводи конкурсна
комисија коју ће директор именовати посебним решењем. Кандидати који буду изабрани
у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима.
Кандидат који буде изабран, пре закључења
уговора о раду доставља уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима.

НИШ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПОЛЕТАРАЦ”
18252 Мерошина, Нишка 2
тел. 018/4892-044

Возач
УСЛОВИ: у радни однос може да буде примљено лице које поред општих услова прописаних Законом о раду („Службени гласник РС”,
бр. 24/05, 61/05, 75/14, 13/17 –УС, 113/17 и
95/18-аутентично тумачење) испуњава и услове
из члана 139. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”
бр. 88/17, 27/18-др.закони, 10/19 и 6/20) и то
ако: има одговарајуће образовање; има 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, одизимање 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 језики језик. Докази
о испуњености услова из тачака: 1), 3), 4) и 5)
подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ из
тачке 2) прибавља се пре закључења уговора
о раду. Поред општих услова одређених Законом, кандидати треба да испуњавају и посебне
услове: средње образовање, возачка дозвола
Б категорије, лекарско уверење о здравственој
способности за управљање моторним возилом.
ОСТАЛО: рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Потпуном пријавом сматра
се пријава која садржи: кратку биографију, са
адресом и контакт телефоном, диплому о стеченом образовању, уверење о држављанству
РС, уверење да се против кандидата не води
кривични поступак (уверење суда), уверење
да кандидат није осуђиван за дела из члана
139.став 1.тачка 3. (уверење муп-а), пријавни формулар (Образац пријавног формулара
кандидати преузимају са сајта Министарства
просвете, науке и технолошког развоја). Кандидати подносе документа у оригиналу или
оверене копије (не старије од шест месеци).
Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја РС, а
потребну документацију, заједно са одштам-

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

Наука и образовање

паним формуларом достављају Установи.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаве на конкурс (са доказима
о испуњености услова) достављају се на наведену адресу Установе (Нишка бр. 2), са назнаком: „Конкурс за возача “ или се непосредно
предају у Установу, радним даном, у времену од
07:00 до 15:00 часова, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији Националне
службе за запошљавање „Послови”. Напомена:
ближе информације о огласу могу се добити
у ПУ „Полетарац” Мерошина преко телефона:
018/4892-044.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”
18000 Ниш, Београдска 2

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: нандидат је у обавези да: има одговарајући степен и врсту образовања: Степен:
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године. Врста: одређена
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 11/2012... 19/2020). Кандидат је у
обавези и да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова; има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
има држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су у обавези да
попуне пријавни формулар објављен на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, да га одштампају
и доставе Школи, заједно са потребном документацијом - у коју спада: оригинал или оверена копија дипломе (у њеном недостатку - уверење) о стеченом образовању; оригинал или
оверена копија извода из матичне књиге рођених (венчаних - за удате); оригинал или оверена копија уверења о неосуђиваности; оригинал
или оверена копија уверења о држављанству;
доказ о познавању језика на коме се изводи
образовно васпитни рад - уколико је неопходан; потписана биографија кандидата. Лекарско уверење, као доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и
Бесплатна публикација о запошљавању

ученицима, се подноси пре закључења уговора
о раду. Рок за подношење пријава је осам дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве се одбацују. Пријаве
са документацијом слати на адресу: ОШ “Вук
Караџић” у Нишу, Београдска 2 или предати
непосредно овлашћеном раднику школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЛАН РАКИЋ”
18209 Медошевац, Димитрија Туцовића 50

Секретар школе
УСЛОВИ: учесник конкурса поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени
гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење, у даљем тексту: Закон о раду),
треба да испуњава и посебне услове предвиђене чл. 132. и 139. став 1. тачке 1) - 5) Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” број 88/2017, 27/2018,
10/2019 и 6/2020): да је стекао одговарајуће
образовање из области правних наука у складу
са чланом 140. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања, односно високо
образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005.
године; 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 родоскрвнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 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.
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; 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 родоскрвнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштиће-

них 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 (кандидати који су завршили други степен, достављају и
оверену фотокопију дипломе са основних академских студија). Услови за заснивање радног
односа морају бити испуњени и после заснивања радног односа. Рок за пријављивање на
конкурс је осам 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 о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС” број 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020),
врши ужи избор кандидата које упућује на психолошку процену кандидата 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
“Милан Ракић” Медошевац, Димитрија Туцовића бр. 50, 18209 Медошевац. Ближе информације о конкурсу могу се добити код чланова
Комисије на телефон: 018/261-313. Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве се неће
узети у разматрање.

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Вишеградска 33

Наставник у звању доцент или
ванредни професор за ужу научну
област Туризмологија на Департману
за Географију
на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор наука-туризмологија, за рад на
одређено време од 60 месеци.

Наставник у звању доцент за ужу
научну област Експериментална и
примењена физика на Департману
за Физику
на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор наука-физичке науке, за рад
на одређено време од 60 месеци
ОСТАЛО: конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања. Кандидати подносе: пријаву,
биографију, оверен препис дипломе о докторату, списак научних радова са библиографским
подацима као и саме радове, (списак радова
доставити и у електронском облику, за сваки
рад у часопису навести одговарајући линк) за
радно место предвиђено овим конкурсом. Кандидати за избор у наставничка звања, су у обавези да приликом пријаве на конкурс попуне,
одштампају, потпишу и предају Образац који
се налази на wеб порталу Универзитета у Нишу
(www.npao.ni.ac.rs).
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ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
18105 Ниш, Трг краља Александра 11

Сарадник у звању асистент за ужу
правноисторијску научну област,
предмет Римско право
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове
предвиђене чланом 82. и 84. Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/17...6/20 др. закони), чланом 177. Статута Унивезитета у
Нишу („гласник Универзитета у Нишу”, бр. 8/17,
6/18, 7/18 и 2/2019) и чланом 4. Правилника
о условима, начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа сарадника Правног
факултета у Нишу („Билтен Правног факултета
“, број 253а/18). Пријаве кандидата са прилозима подносе се Правном факултету у Нишу, Трг
краља Александра бр. 11, 18105 Ниш, у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Уз
пријаву је неопходно доставити биографију,
оригинале или оверене фотокопије диплома о
свим стеченим стручним, академским и научним називима. Неблаговремене пријаве, као и
пријаве кандидата које нису поднете на напред
наведени начин, сматраће се неуредним пријавама и неће бити разматране.

НОВИ ПА ЗАР
ОСНОВНА ШКОЛА
„РИФАТ БУРЏОВИЋ ТРШО“
36320 Тутин, Његошева 15
тел. 020/811-110

1. Психолог

за 50% норме, у матичној школи у
Тутину, на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа, кандидат треба да испуњава
и услове предвиђене чл. 139 до 142 Закона о
основама система образовања и васпитања.
Кандидат треба да има: 1. одговарајуће образовање; 2. психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. потврду да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. уверење о држављанству, 5. да зна
српски језик, ако се образовно-васпитни рад
остварује на језику националне мањине, осим
услова из става 1 члана 139, лице мора да има
и доказ о знању језика на коме се 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 тачке 1, 3 и 5
овог члана саставни су део пријаве на конкурс,
а доказ из члана 1 тачка 2 овог члана прибавља
се пре закључења уговора о раду. Кандидати
попуњавају пријавни формулар преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, који заједно
са потребном документацијом достављају школи
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови“, на адресу: ОШ „Рифат
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Бурџовић Тршо“ Тутин, Његошева 15. Кандидати ће бити писмено обавештени о избору у року
од 8 дана од дана доношења одлуке о пријему.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће
разматрати.

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
36300 Нови Пазар, Цетињска бр. 10
тел. 020/316-361

Дефектолог
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова за
заснивање радног односа утврђених у члану 24
став 11 Закона о раду (“Сл. гл. РС” бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- одлука УС,
113/17 и 95/18 – аут. тумачење), кандидат мора
да испуњава и посебне услове прописане члановима 139, 140 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл. гл. РС”, бр. 88/17,
27/18 – и други закони и 10/19, 6/20) и то: одговарајуће образовање у складу са чланом 140
и 142 Закона о основама система образовања
и васпитања под одговарајућим образовањем
подразумева се високо образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) или на основним студијама
у трајању од најмање четри године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године степен и врста образовања морају бити у складу са Правилником
о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом;
да има психичку, физичку и здраствену 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 којем се остварује образовно - васпитни рад. У складу са чланом 142
Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат мора да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплинастечено на високо школској установи у
току студија или након дипломирања, од најмње
30 бодова од којих најмање по шест бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу
са Европским система преноса бодова. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати
достављају следећу документацију: потписану
биографију кандидата; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству Републике Србије; оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; доказ о поседовању
образовања из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина (потврду високошколске установе о броју бодова, доказ о положеном испиту за лиценцу или доказ о положеним
испитима из педагогије и психологије); уве-

рење из МУП-а из казнене евиденције; доказ
о знању језика на којем се изводи остварује
образовно-васпитни рад у школи доставља се
уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику; доказ да кандидат има психичку, физичку и здраствену способност за
рад са децом и ученицима изабрани кандидат
ће доставити школи пре закључења уговора о
раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања у публикацији ”Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање, као ни копије докумената које нису оверене од стране надлежног
органа. Пријаве слати на горе наведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”
36320 Тутин, Његошева 13
тел./факс: 020/811-180

Наставник српског и нематењег
језика

на одређено време до повратка радице
са породиљског одсуства

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка радице
са функције директора школе
УСЛОВИ: место рада: Тутин и Дубово. Поред
општих услова за заснивање радног односа из
чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава и услове у складу са чл., 140, 142 и 144 Закона о основама система образовања и васпитања
(даље: Закон) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи 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 за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна
босански језик. Уз пријаву на конкурс кандидат
треба да приложи: краћу биографију са адресом и контакт телефоном; оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; доказ о
неосуђиваности. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете. Потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају школи. Лекарско уверење
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат
подноси пре закључења уговора о раду. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: Основна школа „Вук
Караџић”, Тутин, Његошева 13, у року од 8 дана
од објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се
могу предати и лично у секретаријату школе,
од 8 до 14 часова, сваког радног дана. Контакт
телефон 020/811-180.
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ГИМНАЗИЈА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Вука Караџића 7
тел. 020/5100-710

Наставник ликовне културе

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства, или
до преузимања запосленог, односно до
коначности одлуке о избору кандидата
по конкурсу за пријем у радни однос
на неодређено време, а најкасније до
31.08.2021. године, са 40% радног
времена

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

Наставник математике

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

Наставник енглеског језика

на одређено време, ради замене
наставника који обавља послове
помоћника директора до 31.08.2021.
године, са 50% радног времена.
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана 139. Закона о основама система
образовања и васпитања и то: а) има одговарајуће високо образовање на студијама другог
степена- (мастер академске 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 студиједругог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односностручне 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, сходно Правилнику о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
Гимназији ; б) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) има држављанство Републике Србије;
г) зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад; д) није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; Рок за пријављивање на конкурс је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Уз пријаву на конкурс и пријавни
формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја кандидати су дужни да доставе
следећа документа: 1. оверени преписи/фотоБесплатна публикација о запошљавању

копије диплома о стеченом образовању основних и мастер студија; 2. уверење о држављанству; 3. извод из матичне књиге рођених; 4.
доказ о знању српског језика и језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидатакоји су одговарајуће образовање стекли
на тим језицима); 5. доказ о неосуђиваности и
о непостојању дискриминаторног понашања.
Докази о испуњености услова из тачке 1, 2, 3, 4
и 5 достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке б) - лекарско уверење,
прибавља се пре закључења уговора о раду.
Пријаве треба послати на адресу: Гимназија,
ул. Вука Караџића бр. 7, 36300 Нови Пазар.

НОВИ СА Д
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/485-2427

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

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Примењене рачунарске науке
и информатика
на одређено време од 5 година

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

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Мехатроника, роботика,
аутоматизација и интегрисани
системи и заснивање радног односа
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно
стечен научни степен доктора наука, односно

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

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

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

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

Асистент са докторатом за ужу
научну област Електроенергетика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно
стечен научни назив доктора наука, односно
доктора уметности или одбрањена докторска
дисертација, из области електротехничко и
рачунарско инжењерство, као и услови прописани чланом 13. Правилника о минималним
условима за избор наставника и сарадника на
Факултету техничких наука у Новом Саду.

Национална служба
за запошљавање
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Асистент са докторатом за ужу
научну област: Архитектонскоурбанистичко планирање,
пројектовање и теорија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно
стечен научни назив доктора наука, односно
доктора уметности или одбрањена докторска
дисертација, из области архитектура (ТТ), као
и услови прописани чланом 13. Правилника
о минималним условима за избор наставника
и сарадника на Факултету техничких наука у
Новом Саду.
ОСТАЛО: приложити: пријаву за заснивање
радног односа и избор у звање (навести звање,
прецизан назив уже области и датум објављивања конкурса); краћу биографију са библиографијом (списак радова); оверене фотокопије
диплома и додатака дипломама са свих нивоима студија. За дипломе стечене у иностранству
потребно је приложити доказ о признавању
стране високошколске исправе; фотокопирану или очитану личну карту; потврду о оцени
резултата педагошког рада-мишљење студената, уколико кандидат поседује педагошко
искуство; потврду из МУП-а да кандидат није
правоснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе
коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи; фотокопије објављених научних,
односно стручних радова у научним часописима, зборницима или саопштених на међународним или домаћим научним скуповима, односно
признатих уметничких остварења, оригиналних
стручних остварења (пројеката, студија, патената, оригиналних метода и сл.). објављених
уџбеника, монографија, практикума или збирки задатака, за ужу научну, уметничку, односно стручну област за коју се бира, доказе о
руковођењу или учешћу у научним, односно
уметничким пројектима, оствареним резултатима у развоју научно-наставног подмлатка на
факултету, учешћу у завршним радовима на
специјалистичким, мастер и докоторским академским студијама. За избор у звање асистента
или асистента из уметничког поља приложити
и: потврду да је кандидат студент докторских
студија. Уколико кандидат поседује диплому магистра наука, односно магистра уметности и потврду да кандидат има прихваћену
тему докторске дисертације, односно докторског умнетничког пројекта. За избор у звање:
доцента, ванредног професора или редовног
професора приложити и: попуњен електронски
образац: Реферат комисије о кандидатима за
избор у звање наставника-УНС_Образац_избори_кандидат_в1.4.пдф. Сајту Универзитета у
Новом Саду: https: //www.uns.ac.rs/index.php/
univerzitet/javnost-rada-2/dokumenti/aktiuns/
category/45-izbor-u-zvanje. Кандидат исти треба да пошаље не e-mail: opstaftn@uns.ac.rs и
то у року предвиђеном за пријаву кандидата.
За сваку одредницу коју кандидат испуњава
неопходно је приложити доказ у форми одлуке, решења, потврде и сл. За чланство у удружењима, одборима, органима управљања и сл.,
неопходно је доставити потврду надлежних
институција или навести линк са сајта институције на ком се јасно види кандидатово учешће
у раду. За чланство у комисијама за изборе у
звања, неопходно је доставити решење о именовању комисије. За учешће у програмским и
организационим одборима скупова, неопходно је доставити потврду о учешћу или навести
линк са сајта институције на ком се јасно види
кандидатово учешће у раду. За избор у звање
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редовног професора, као доказе о цитираности
обавезно је доставити потврду Матице српске,
поред које кандидат може доставити и друге
доказе (научне радове у којима се види цитираност, одштампану листу цитата са Сцопус-а и
сл.). Ако је научни рад који представља услов
за избор у звање наставника у штампи, неопходно је да аутор приложи потврду уредништва
часописа са подацима о називу чланка, ауторима и завршеном процесу рецензирања. Пријаве
слати на горе наведену адресу за сваки конкурс
за стицање звања и заснивање радног односа,
посебно. Комисија ће разматрати само благовремене пријаве. Одлука о избору у звање ступа на снагу почев од дана ступања на снагу уговора о раду.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ
ВАСПИТАЊА
21000 Нови сад, Ловћенска 16

Асиситент за ужу област Основне
научне дисциплине у спорту
и физичком васпитању, група
предмета Фудбал
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: уписане докторске студије на Факултету спорта и физичког васпитања или академски назив магистра наука и прихваћена тема
докторске дисертације са завршеним претходним нивоима студија са укупном просечном
оценом најмање 8 (осам). Кандидат треба да
испуњава услове који су предвиђени Законом о
високом образовању (Сл. гласник РС бр. 88/17)
и Статутом Факултета спорта и физичког васпитања.
ОСТАЛО: уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу биографију, доказе о испуњености
услова из конкурса (оверену копију дипломе
Факултета спорта и физичког васпитања, оверену копију дипломе о завршеним мастер студијама или дипломе о стеченом академском
називу магистра наука и потврду о уписаним
докторским студијама или потврду о прихватању теме докторске дисертације на Факултету
спорта и физичког васпитања) и доказ о неосуђиваности (МУП). Пријаве са документацијом
подносе се општој служби Факултета спорта и
физичког васпитања у Новом Саду, Ловћенска
16. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати. Контакт телефон: 021/450-188
лок. 124

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО” ВРБАС
21000 Нови Сад, Палих бораца 2
тел. 021/702-515
e-mail: osbjvrbas@gmail.com

Наставник српског језика

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидати конкурса треба да испуњавају услове прописане чланом 139, 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС„ бр. 88/2017, 27/2018 -др.
закони, 10/2019, 27/2018. др закон, 6//2020)
као и да имају одговарајуће образовање прописано Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС – Просветни
гласник“ бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019,

2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021).
Наставник српског језика Одговарајуће високо образовање и то: професор српског језика и књижевности, професор српског језика и
књижевности са општом лингвистиком, професор српске књижевности и језика, професор српске књижевности и језика са општом
књижевношћу, дипломирани филолог српског
језика са јужнословенским језицима, дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима, професор, односно
дипломирани филолог за српскохрватски језик
и југословенску књижевност, професор, односно дипломирани филолог за југословенску
књижевност и српскохрватски језик, професор
српскохрватског језика и опште лингвистике,
професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима, професор српскохрватског
језика са источним и западним словенским језицима, професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школама
у којима се образовно-васпитни рад изводи на
мађарском, односно русинском или румунском
језику, професор, односно дипломирани филолог за југословенску и општу књижевност, професор југословенске књижевности са страним
језиком, дипломирани филолог за књижевност
и српски језик, дипломирани филолог за српски
језик и књижевност, професор српског језика
и књижевности у одељењима за националне
мањине, професор српског језика и српске књижевности, дипломирани компаратиста, мастер
филолог (студијски програми: Српски језик и
књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска
филологија (српски језик и лингвистика), Српска књижевност и језик са компаратистиком),
мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност,
Српска књижевност и језик, Српска књижевност
и језик са општом књижевношћу, Српски језик,
Српска књижевност, Српска филологија (српски
језик и лингвистика), Српска филологија (српски језик и књижевност), Филологија, модули:
Српски језик и Српски језик и компаративна
књижевност, Компаративна књижевност са
теоријом књижевности), професор српскохрватског језика и књижевности; мастер филолог из
области филолошких наука; професор југословенске књижевности и српског језика; мастер
професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет).

Наставник немачког језика

са 44% радног времена, на одређено
време ради замене одсутно запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање и то:
професор, односно дипломирани филолог за
немачки језик и књижевност; професор немачког језика и књижевности; мастер филолог
(студијски програм или главни предмет, односно профил Немачки језик и књижевност); мастер професор језика и књижевности (студијски
програм или главни предмет, односно профил
Немачки језик 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 Немачки језик и књижевност;
Немачки језик. Поседовање психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и
ученицима; Доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
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од најмање три месеца као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
детета, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрнављање, за кривично дело
примања мита или давања мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом без обзира на изречену
кривичну санкцију и за које није у складу са
законом утврђено дискриминаторно понашање.
Поседовање држављанства Републике Србије.
Познавање српског језика на коме се остварује
образовно- васпитни рад у школи. Кандидати
попуњавају–пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. Уз одштампани
пријавни формулар потписан са назначеним
бројем телефона и адресом, кандидати прилажу следећу докумнтацију: Оверени препис
или оверену фотокопију дипломе о траженој
врсти и степену стручне спреме; оргинал или
оверену копију уверења о држављанству Републике Србије; оргинал или оверену копију уверења о неосуђиваности прибављену од надлежне службе МУП-а. Уколико кандидат није стекао
образовање на српском језику у обавези је да
достави доказ о положеном испиту из српског
језика по програму одговарајуће високе школске установе. Уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом
и ученицима подносе изабрани кандидати
пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријаве са потребном докуменатцијом о
испуњавању услова конкурса је 15 дана од дана
објављивања у публикацији “Послови”. Адреса
на коју се подносе пријаве: ОШ”Братство јединство” Врбас, улица Палих бораца, број 2, 21460
Врбас. Непотпуне и неблаговремене пријаве се
неће разматрати. Конкурс спроводи конкурсна
комисија коју именује директор школе. Кандидати који буду избрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности коју
врши надлежна служба за запошљавање о чему
ће кандидати бити обавештени. Лице задужено
за давање обавештења по конкурсу, секретар
школе, телефон: 021/702-515, 705-337.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО” ВРБАС
21000 Нови Сад, Палих бораца бр. 2
тел. 021/702-515
e-mail: osbjvrbas@gmail.com

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: за директора школе може бити
изабрано лице које испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 ст. 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања
и Правилником о ближим условима за избор
директора установа образовања и васпитања,
односно да има: 1. Одговафрајуће високо образовање за наставника основне школе, за педагога и психолога, стечено:1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије и то: (1)студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарјући
предмет, односно групе предмета (2)студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисцилинарне, мултидисциплинарне,
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 стручБесплатна публикација о запошљавању

не области за одговарајући предмет, односно
групу предмета), 2)основне студије у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10.септембра 2005 године; 2.да поседује дозволу за
рад наставника или стручног сарадника; 3.да је
савладао обуку и има положен испит за директора установе; 4. да има најмање осам (8)година рада на пословим образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; 5.
да има психофизичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 6.да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштања и злостављања
малолетног лица или родоскрнављење, за кривична дела примања и давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности или других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7.кандидат за директора не може да
буде лице које је правноснажно осуђено за
привредни преступ у вршењу раније дужности;
8.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
предходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога –за кривична дела за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрнављење, за кривично дело
примања мита или давања мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; 9. да има држављанство Републике Србије; 10. да зна српски језик на којем
се остварује образовно васпитни рад; 3) Изузетно 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
основне школе може бити изабрано и лице које
поседује: 1)одговарајуће образовање из члана
140. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања, за наставника основне школе, односно лице са стеченим одговарајућим
високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно стртуковне
и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем, дозволу за рад наставника, 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 за избор директора, са
биографијом, кратким прегледом кретања у
служби и предлогом програма рада директора
школе, кандидати подносе следећу документацију: Доказ о држављанству Републике Србије
(уверење о држављанству Републике Србије).
Извод из матичне књиге рођених (односи се на
кандидате који су променули презиме односно
име после издавања дипломе). Оверени препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, а кандидат који има
образовање из тачке 1 подтачка (2)поред ове-

рене фотокопије дипломе о стеченом високом
образовању прилаже и оверену фотокопију
дипломе о завршеним студијама првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; Оверен препис или оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу наставника односно стручног сарадника; Доказ о знању српског језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад у школи, кандидати доказују стеченим образовањем на српском језику или положеним испитом из српског
језика по програму одговарајуће високо школске установе; Потврду о годинама рада у установи на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања; Уверење из Суп-а, да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштања и злостављања малолетног
лица или родоскрнављење, за кривична дела
примања и давања мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
или других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; Уверење Привредног суда, да кандидат за директора није
правноснажно осуђен за привредни преступ
у вршењу раније дужности; Уверење Основног суда да за кандидата за директора у току
избора није утврђено да је против њега покренут кривични поступак доношењем наредбе о
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице
којој није предходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога-за кривична дела
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примања мита или давања мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; Оверену фотокопију
лекарског уверења о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и
ученицима; (кандидат који буде изабран, накнадно ће пре закључења уговора о раду доставити ново лекарско уверење). Оверен препис/
фотокопију лиценце за директора установе (ако
је кандидат поседује). Изабрани кандидат који
нема положен испит за директора установе биће
у обавези да у законском року савлада обуку и
положи испит за директора. Доказ о резултату
стручно-педагошког надзора о раду кандидата
(Извештај просветног саветника) уколико има.
Доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања,
извештај просветног саветника (прилажу само
кандидати који су претходно обављали дужност
директора установе). Рок за подношење пријаве са потребном докуменатцијом о испуњавању
услова конкурса је 15 дана од дана објављивања
у публикацији “Послови” Националне службе за
запошљавање. Конкурсна документација се предаје лично или поштом на адресу ОШ ”Братство
јединство” Врбас, улица “Палих бораца” број 2,
21460 Врбас, са назнаком “За конкурс за избор
директора”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Лице задужено за давање обавештења по конкурсу, секретар
школе, телефон: 021- 702-515, 705-337.
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ПАНЧЕВО
ГИМНАЗИЈА „МИХАЈЛО ПУПИН“
Ковачица

Наставник физичког васпитања

у одељењима у којима се настава одвија
на српском језику, са 80% радног
времена, на одређено време до повратка
запосленог са функције

Наставник физичког васпитања

у одељењима у којима се настава одвија
на словачком језику, са 20% радног
времена, на одређено време до повратка
запосленог са функције
УСЛОВИ: 1. да је кандидат 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 или 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 (ова лица морају имати 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. Кандидат треба да
испуњава и услове предвиђене Правилником о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр.
15/13...14/20 и 1/21) и Правилником о степену
и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС –
Просветни гласник”, бр. 8/15...15/20 и 1/21) за
радна места за која се расписује конкурс. 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 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 кривична 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, односно словачки језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат треба да достави следећу
документацију: пријавни формулар објављен
на званичној страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; биографију (обавезно навести и податке за контакт); оригинал
или оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем високом образовању; оригинал или оверену фотокопију извода из казнене евиденције који издаје МУП РС (не старије
од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од
6 месеци); извод из матичне књиге рођених;
доказ о знању српског језика (оригинал или
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оверена фотокопија) уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику, а
кандидат конкурише за радно место на којем се
образовно-васпитни рад остварује на српском
језику; доказ о знању словачког језика (оригинал или оверена фотокопија) уколико одговарајуће образовање није стечено на словачком
језику, а кандидат конкурише за радно место
на којем се образовно-васпитни рад остварује
на словачком језику. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима. Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој способност за
рад са децом и ученицима. Пријаве са доказима
о испуњености услова конкурса слати на адресу: Гимназија „Михајло Пупин“, Николе Тесле
57, 26210 Ковачица, са назнаком: „Пријава за
конкурс“. Пријаве са доказима о испуњености
услова конкурса могу се доставити и лично у
канцеларији секретара, сваког радног дана од
09.00 до 13.00 часова. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Неблаговремене и потпуне
пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРВИ МАЈ“
26315 Владимировац
Цара Лазара 47

Секретар школе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
(образовно-васпитни рад у школи се
остварује на српском језику и румунском
језику)
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидат треба да испуњава и следеће услове: 1. да има одговарајуће
образовање у складу са чл. 139 и 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018
– др.закони, 10/2019 и 6/2020) – на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: 1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године 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, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020,
19/2020 и 3/2021), односно да је: секретар, да
има одговарајуће образовање из области правних наука у складу са чланом 140 став 1 Закона; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3)
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кри-

вичних 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. Остали услови: 1. познавање
рада на рачунару; 2. познавање румуског језика
(напредни ниво); 3. са или без радног искуства.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и заједно са одштампаним пријемним
формуларом, молбом и кратком биографијом
за заснивање радног односа достављају установи, у оригиналу или овереном препису/фотокопији код нотара и следећу документацију: 1)
извод из матичне књиге рођених; 2) уверење
о држављанству не старије од шест месеци;
3) диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању; 4) лица која су стекла
академско звање мастер, односно дипломирани-мастер у обавези су да доставе диплому или
уверење о завршеним основним академским
студијама; 5) доказ о поседовању образовања
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова издат од стране одговарајуће високошколске установе, односно уверење или други
одговарајући документ о положеном испиту
из педагогије и психологије у току студија или
доказ о положеном стручном испиту односно о
положеном испиту за лиценцу. Кандидат који
нема образовање из тачке 5 обавезан је да га
стекне у року од једне, а највише две године од
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Кандидат који је у току
студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из горе наведених дисциплина. 6) 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. 7) Доказ о неосуђиваности прибавља се у надлежној полицијској
управи. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат по коначности одлуке о избору
кандидата, а пре закључења уговора о раду.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Додатне информације могу се добити на телефон: 013/643-003. Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу се доставити поштом
на адресу: ОШ „Први мај“, 26315 Владимировац, Цара Лазара 47.

Наставник хемије

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 40% радног времена (образовноваспитни рад у школи се остварује на
српском језику и румунском језику)
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидат треба да испуњава и следеће услове: 1. да има одговарајуће
образовање у складу са чл. 139 и 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
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Наука и образовање

(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 –
др.закони, 10/2019 и 6/2020), на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије), 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 и на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године 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,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019,
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020 и 3/2021),
односно да је: наставник хемије, дипломирани
хемичар, професор хемије, професор хемије и
физике, професор хемије и биологије, дипломирани хемичар опште хемије, дипломирани
хемичар за истраживање и развој, дипломирани физикохемичар, дипломирани хемичар
- смер хемијско инжињерство, професор биологије и хемије, професор физике и хемије за
основну школу, дипломирани професор биологије и хемије, дипломирани хемичар - професор
хемије, дипломирани професор хемије - мастер,
професор физике-хемије, професор географије
- хемије, професор биологије - хемије, дипломирани професор физике - хемије, мастер,
дипломирани професор биологије - хемије,
мастер, дипломирани педагог за физику и
хемију, дипломирани физичар - професор
физике и хемије за основну школу - мастер,
дипломирани хемичар -мастер, мастер професор хемије, мастер хемичар, мастер професор
физике и хемије, мастер професор биологије
и хемије, мастер физикохемичар, дипломирани инжењер хемије аналитичког смера, мастер професор предметне наставе, дипломирани хемичар - инжењер за контролу квалитета
и менаџмент животне средине, дипломирани
инжењер хемије биоорганског смера. Лица која
су стекла академско звање мастер морају имати
претходно завршене основне академске студије
хемије. 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 мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да
има држављанство Републике Србије, 5) да зна
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Остали услови: 1. познавање рада на рачунару, 2. познавање румуског
језика (напредни ниво), 3. са или без радног
искуства.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и заједно са одштампаним пријемним
формуларом, молбом и кратком биографијом,
достављају установи у оригиналу или овереБесплатна публикација о запошљавању

ном препису / фотокопији код нотара и следећу документацију: 1) извод из матичне књиге
рођених; 2) уверење о држављанству, не старије од шест месеци; 3) диплому или уверење
о стеченом одговарајућем образовању; 4) лица
која су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани мастер у обавези су да доставе
диплому или уверење о завршеним основним
академским студијама; 5) доказ о поседовању
образовања из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стеченом 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 издат од стране
одговарајуће високошколске установе, односно
уверење или други одговарајући документ о
положеном испиту из педагогије и психологије
у току студија или доказ о положеном стручном
испиту односно о положеном испиту за лиценцу. Кандидат који нема образовање из тачке
5 обавезан је да га стекне у року од једне, а
највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Кандидат који је у току студија положио
испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
сматра се да има образовање из горе наведених дисциплина. 6) 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. 7) Доказ
о неосуђиваности прибавља се у надлежној
полицијској управи. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
подноси изабрани кандидат по коначности
одлуке о избору кандидата, а пре закључења
уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Додатне информације могу
се добити на телефон: 013/643-003. Пријаве на
конкурс са траженом документацијом могу се
доставити поштом на адресу: ОШ „Први мај“,
26315 Владимировац, Цара Лазара 47.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ”
26000 Панчево, Пастерова 2

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове

на одређено време, замена одсутног
радника преко 60 дана
УСЛОВИ: осим општих услова за заснивање
радног односа : 1. психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима, 2. 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 злчостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 3. држављанство
Републике Србије, 4. знање језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад, Кандидати морају да испуне и посебни услов у смислу

одговарајућег образовања и то : високо образовање: на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по
пропису који уређује, високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године; на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Звање дипломирани економиста или мастер економиста.
Заинтересовани кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију заједно са
одштампаним формуларом достављају Школи.
Адреса на којој се налази формулар: http: //
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc. Потребна
докумантација: доказ о испуњености услова
одговарајућег образовања и држављанства,
доказ да није осуђиван (тачка 2.услова), док се
доказ о испуњености услова психичке, физичке
и здравствене способности подноси пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве са
потребном документацијом слати искуључиво
на адресу: Медицинска школа ”Стевица Јовановић” 26000 Панчево, Пастерова број 2.

ПОЖ АРEВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“
12311 Топоница

Наставник математике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат који конкурише за радно место наставника, поред општих услова
за заснивање радног односа у складу са чл.
24 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС
и 95/18 – аутентично тумачење), треба да
испуњава и посебне услове прописане одредабама чл. 139, 140 и 142 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/18, 10/19 и 6/20), Правилника о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/18, 11/19 и 2/2020), односно да: 1)
поседује одговарајуће образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, 3) 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
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полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4) држављанство Републике Србије, 5)
да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ
УЧЕНИКА
„НИКОЛА ТЕСЛА”

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: биографију, пријавни формулар,
диплому о стеченом одговарајућем образовању
(оверена фотокопија), уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија, не старије
од 6 месеци), доказ о знању језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на том
језику), извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија); уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима доставља се пре закључења
уговора о раду; уверење из казнене евиденције
МУП-а да кандидат није осуђиван за кривична
дела прописана чл. 139 ст. 1 тач. 3) Закона о
основама система образовања и васпитања (оригинал или оверена фотокопија уверења, не старије од 6 месеци), доказ о знању српског језика,
уколико одговарајуће образовање није стечено
на српском језику. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима прибавља се пре закључења
уговора о раду. Сва остала документа су саставни
део пријаве на конкурс. Избор се врши у складу са Законом о основама система образовања и
васпитања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. У складу са чланом 154
Закона о основама ситема образовања и васпитања, кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства,
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи
најкасније у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Комсија утврђује испуњеност услова
кандидата за пријем у радни однос у року од 8
дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који уђу у ужи избор упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос
у року од осам дана од дана пријема резултата
психолошке процене способности за рад са децом
и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење
о избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Пријаве
на конкурс доставити лично или поштом у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за избор
наставника математике“, на адресу: Основна
школа „Ђура Јакшић“, Топоница бб, 12311 Мало
Црниће, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Све информације о конкурсу могу се
добити од секретара школе на број телефона:
012/266-396 и на имејл: osdjuratoponica.mc@
gmail.com, радним даном од 8 до 12 часова.

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове
предвиђене чл. 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона и чл. 2-7 Правилника о ближим условима за
избор директора установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 108/2015), а то су:
1) да има одговарајуће високо образовање из
члана 140 став 1 и 2 Закона: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке акдемске
студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стучне области за одговарујући
предмет, однсно групе предмета; (2) студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука (лице које има завршене ове студије
другог степена, мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стучне
области за одговарајући премет, односно групу
предмета, на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године), за наставника ове врсте школе,
односно средње стручне школе за подручја
рада машинство и обрада метала, електротехника и рударство, геологија и металургија; 2)
да поседује дозволу за рад (положен стручни
испит) за наставника, педагога, психолога; 3)
да је савладао обуку и да има положен испит
за директора установе; 4) да има психичку и
физичку и здравствену способност са рад са
децом и ученицима; 5) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље упородици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 6) да
има држављанство Републике Србије; 7) да зна
српски језик јер се на њему остварује васпитно-образовни рад; 8) да има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одоварајућег
образовања. Кандидат за директора установе
образовања и васпитања не може да буде лице
које је правноснажно осуђено за привредни
преступ у вршењу раније дужности. Правилником о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања прописано
је да предност за избор директора установе
образовања и васпитања има кандидат који
је стекао неко од звања према прописима из
области образовања. Правилником о ближим
условима за избор директора установа образовања и васпитања прописано је да кандидат за
директора установе образовања и васпитања
не може да оствари предност приликом избора ако је у току избора утврђено да је против
њега покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора
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пре подношења оптужног предлога - за кривична дела насиље у породици, одузивање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично
дело примање мита или давање мита и друга
кривична дела против службене дужности, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на
конкурс достави: 1) оверену копију доказа о
стеченом одговарујућем високом образовању у
складу са чл. 140 Закона; 2) уверење о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу за наставника (оригинал или оверена фотокопија); 3) потврду о радном стажу у установи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања (напомена: потврда садржи податак о радном стажу и
пословима које је лице обављало и издаје је
установа у којој кандидат ради, ако кандидат
није у радном односу, потврду издаје установа у којој је кандидат стекао радно искуство у
области образовања и васпитања); 4) лекарско уверење о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и
ученицима, доставља се пре закључења уговора (доставити ново лекарско уверење); 5)
уверење да није осуђиван, у складу са чл. 139
став 1 тачка 3 3акона које издаје надлежна
полицијска управа, не старије од 30 дана; 6)
оригинал или оверену копију уверења привредног суда да није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности, не
старије од 30 дана; 7) оригинал или оверена
копија уверења основног суда да против њега
није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора
пре подношења оптужног предлога - за кривична дела одређена у чл. 7 став 4 Правилника
о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања (“ Сл. гласник РС”
бр. 108/2015), не старије од 30 дана; 8) оригинал или оверену копију извода из матичне
књиге рођених за кандидате који су променили
презиме односно име после издавања дипломе; 9) оригинал или оверену копију уверења о
држављанству које није старије од 6 месеци;
10) оверену копију доказа да зна српски језик
(оверена копија дипломе о завршеној средњој
школи, вишој школи или факулету на српском
језику или уверење о положеном испиту из
српског језика по програму одговарајуће високошолске установе); 11) оригинал или оверену копију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања - доставља кандидат који је претходно обављао дужност директора; 12) биографију са кратким прегледом радних ангажовања
и предлогом програма рада директора школе;
13) у складу са чланом 123 став 14 Закона кандидат може да достави и оригнал или оверену
копију доказа о резултату стручно-педагошког надзора у раду; 14) уверење о положеном
испиту за директора установе (пријава ће се
сматрати потпуном и уколико кандидат нема
положен испит за директора установе, али
је изабрани кандидат дужан да га положи у
року од две године од дана ступања на дужност). Копије доказа које се подносе при конкурисању за избор директора оверавају се од
стране надлежног органа. Уколико је кандидат
стекао одговарајуће високо образовање из члан
140 став 1 и 2 Закона на српском језику, сматра се да је достављањем овог доказа доставио
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и доказ да зна српски језик. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Сва потребна обавештења могу
се добити од секретара школе на тел 012/241987. Пријаве са потребном документацијом о
испуњености услова подносе се лично или на
адресу школе: Техничка школа са домом ученика „Никола Тесла” Костолац, Боже Димитријвића бб, 12208 Костолац.

СРЕДЊА ШКОЛА
„МЛАДОСТ”
12300 Петровац на Млави, Млавска 14

Наставник математике
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС,
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење),
потребно је да кандидат испуњава и посебне
услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020)
и има одговарајући степен и врсту стручне
спреме према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник
РС - Просветни гласник” број 15/2013, 11/2016,
2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020,
3/2020, 14/2020, 1/2021). Кандидат треба да
испуњава следеће услове: да поседује одговарајуће високо образовање из члана 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и
6/2020), за наставника средње школе стечено
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; 2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука (лице мора да
има завршене студије првог степена из научне области, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета);
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године и да испуњава услове прописане Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни
гласник” број 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017,
13/2018, 7/2019, 2/2020, 3/2020, 14/2020,
1/2021); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у члану 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања и то за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечноБесплатна публикација о запошљавању

сти и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије, да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства
просвете, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар кандидати достављају и следећу документацију: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, кандидат који има високо образовање стечено на студијама другог степена доставља оверену копију дипломе другог степена
и оверену копију дипломе основних академских
студија; доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона и за кога није, у
складу са Законом, утврђено дискриминаторно
понашање (потврда, уверење или други документ издат од стране МУП-а РС, оригинал не
старији од 1 месеца); доказ о познавању српског језика, као језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад – доставља само кандидат који није стекао образовање на српском
језику (потврда, уверење или други документ
којим се доказује да је испит из српског језика
положен по програму одговарајуће високошколске установе, оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству Републике
Србије, оригинал или оверена фотокопија, не
старије од шест месеци; оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених
(на прописаном обрасцу, са холограмом, не старије од шест месеци). Уверење о здравственој
способности кандидат подноси пре закључења
уговора о раду. У пријави кандидат треба да
наведе тачну адресу на којој живи, мејл адресу
и број телефона. Неће се разматрати пријаве
које су неблаговремене, непотпуне, уз које нису
приложени докази који се траже конкурсом, као
ни пријаве оних кандидата који не испуњавају
услове у погледу образовања, врсте и степена
стручне спреме. Подаци који се прикупљају у
току конкурсног поступка биће искоришћени
искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку, у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр.
87/18). Својеручно потписани Пријавни формулар са сајта Министарства просвете, науке и
технолошког развоја са потребном документацијом, односно доказима о испуњавању услова,
доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу Средња школа „Младост”, Улица Млавска број 14, 12300 Петровац
на Млави, са назнаком „За конкурс за наставника математике за 100% радног времена,
на неодређено време” поштом или лично на
наведену адресу у секретаријату школе, сваког
радног дана од 08.00 до 14.00 часова. Ближе
информације о конкурсу могу се добити радним
данима преко телефона 012-331-129.

ПРОКУПЉЕ
ОШ „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“
18420 Блаце, Вука Караџића бб
тел. 027/371-373

Стручни сарадник – педагог
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају одговарајуће високо
образовање из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон и
10/2019) и Правилника о степену и врсти обра-

зовања наставника, стучних сарадника у основној школи (“Службени гласник РС – Просветни
гласник”, бр. 11/12 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17
и 13/18): професор педагогије, дипломирани
педагог општи смер или смер школске педагогије, дипломирани школски педагог – психолог,
дипломирани педагог, мастер падагог, дипломирани педагог – мастер; да поседују психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њих није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да имају
држављанство РС; да знају српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад
(уколико образовање није стечено на српском
језику).
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се може
преузети са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати су дужни да доставе и
наведену документацију: оверену фотокопију
дипломе или уверења о стеченом образовању;
уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија); уверења о неосуђиваности (не старије од 6 месеци-издаје МУП);
доказ о знању српског језика издат од стране
надлежне установе (доставља кандидат који
није стекао образовање на српском језику);
лекарско уверење подноси се пре закључења
уговора о раду. Кандидати који буду изабрани
у ужи избор упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за запошљавање.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве слати на горе
наведену адресу.

СМЕДЕРЕВО
ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
11329 Враново, М. Аврамовића 1
тел. 026/732-227

Наставник математике

са 45% радног времена, на одређено
време до преузимања запосленог,
односно до коначности одлуке о избору
кандидата по конкурсу за пријем у
радни однос на неодређено време,
а најкасније до 31. августа текуће
школске године
УСЛОВИ: 1. одговарајуће високо образовање
које подразумева: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то:
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета или студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; или
на основним студијама у трајању од најмање
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четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године;
лице са завршеним студијама другог степена
мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; називи о стеченом образовању морају бити у складу
са Правилником о врсти стручне спреме за рад
наставника у основној школи; 2. поседовање
психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима; 3. 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 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; да није утврђено дискриминаторно понашање у складу са законом; 4.
држављанство Републике Србије; 5. да кандидат зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из става 1 тачке 1), 3), 4) и 5)
су саставни део пријаве на конкурс, а доказ из
става 1 тачка 2) прибавља се пре закључења
уговора о раду. Потребно је да кандидати попуне пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства и одштампаног заједно
са потребном документацијом о испуњености
услова доставе установи на адресу: Основна
школа „Доситеј Обрадовић“, Михајла Аврамовића Дубоњца 1, 11329 Враново, са назнаком
„За конкурс“. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и
преко телефона: 026/732-227.

Наставник математике
УСЛОВИ: 1. одговарајуће високо образовање
које подразумева: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то:
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета или студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; или
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године;
лице са завршеним студијама другог степена
мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; називи о стеченом образовању морају бити у складу
са Правилником о врсти стручне спреме за рад
наставника у основној школи; 2. поседовање
психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима; 3. 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 кривична дела примање мита или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против
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полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, да за кандидата није
утврђено дискриминаторно понашање, у складу
са законом; 4. држављанство Републике Србије;
5. да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из става 1 тачке 1), 3), 4) и 5)
су саставни део пријаве на конкурс, а доказ из
става 1 тачка 2) прибавља се пре закључења
уговора о раду. Потребно је да кандидати попуне пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете и одштампаног заједно са потребном документацијом
о испуњености услова доставе установи на
адресу: Основна школа „Доситеј Обрадовић“,
Михајла Аврамовића Дубоњца 1, 11329 Враново, са назнаком: „За конкурс“. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и путем телефона: 026/732-227.

Наставник ликовне културе

са 40% радног времена, на одређено
време до преузимања запосленог,
односно до коначности одлуке о избору
кандидата по конкурсу за пријем у
радни однос на неодређено време, а
најкасније до 31. августа текуће године
УСЛОВИ: 1. одговарајуће високо образовање
које подразумева: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то:
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета или студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; или
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године;
лице са завршеним студијама другог степена
мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; називи о стеченом образовању морају бити у складу
са Правилником о врсти стручне спреме за рад
наставника у основној школи; 2. поседовање
психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима; 3. 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 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
утврђено дискриминаторно понашање у складу
са законом; 4. држављанство Републике Србије;
5. да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из става 1 тачке 1), 3), 4) и 5)
су саставни део пријаве на конкурс, а доказ из
става 1 тачка 2) прибавља се пре закључења
уговора о раду. Потребно је да кандидати попуне пријавни формулар на званичној интернет

страници Министарства и одштампаног заједно
са потребном документацијом о испуњености
услова доставе установи на адресу: Основна
школа „Доситеј Обрадовић“, Михајла Аврамовића Дубоњца 1, 11329 Враново, са назнаком
„За конкурс“. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и
преко телефона: 026/732-227.

ОШ “ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
11328 Водањ, Петра Костића 1
тел. 026/4715-004

Наставник математике

са 90% радног времена, на одређено
време, ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у
склоаду са чл. 139, 140 и 155. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. Закон,
10/19 и 6/20), стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије), у складу са Законом о високом образовању, односно образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири
године по прописима који су утврђивали високо образовање до 10.09.2005. године. Степен и
врста образовања морају бити у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16 и 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, и 16/20).
Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких, методичких дисциплина
стечено на вискокошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30
бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких методичких дисциплина и
6 бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник који
је у току студија положио испит из педагогије
или психологије или положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, сматра се да има
образовање из чл. 142.ст.1. овог Закона; уверење о држављанству РС (оригинал или оверена кпија); психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење се подноси пре закључења уговора о
раду са изабраним кандидатом); доказ да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривична дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривчну санкцију
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет
страници Министраства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз захтев кандидат
доставља: диплому о завршеном образовању
са исправом којом се доказује да је кандидат
стекао образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно доказ о
положеним испитима из педагогије или психологије или доказ да је кандидат положио струч-
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ни испит, односно испит за лиценцу (оригинал
или оверена копија); уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
наведена у чл. 139ст.1.тач.3. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18-др. Закон, 10/19
и 6/20) (оригинал или оверена копија); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена
копија); уверење о држављанству РС (оригинал
или оверена копија). Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање. Пријаве се достављају непосредно или путем поште на адресу: ОШ „Вожд Карађорђе”, Петра Костића 1,
113258 Водањ. Сва потребна бавештења могу
се добити код секретара школе на број телефона 026/4715-004.

Наставник информатике

са 10% радног времена, на одређено
време, ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у
склоаду са чл. 139, 140 и 155 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. Закон,
10/19 и 6/20), стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије), у складу са Законом о високом образовању, односно образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири
године по прописима који су утврђивали високо образовање до 10.09.2005. године. Степен и
врста образовања морају бити у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16 и 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, и 16/20).
Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких, методичких дисциплина
стечено на вискокошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30
бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких методичких дисциплина и
6 бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник који
је у току студија положио испит из педагогије
или психологије или положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, сматра се да има
образовање из чл. 142.ст.1. овог Закона; уверење о држављанству РС (оригинал или оверена кпија); психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење се подноси пре закључења уговора о
раду са изабраним кандидатом); доказ да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривична дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривчну санкцију
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет
страници Министраства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз захтев кандидат
доставља: диплому о завршеном образовању
са исправом којом се доказује да је кандидат
стекао образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно доказ о
положеним испитима из педагогије или психоБесплатна публикација о запошљавању

логије или доказ да је кандидат положио стручни испит, односно испит за лиценцу (оригинал
или оверена копија); уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
наведена у чл. 139ст.1.тач.3. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18-др. Закон, 10/19
и 6/20) (оригинал или оверена копија); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена
копија); уверење о држављанству РС (оригинал
или оверена копија). Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање. Пријаве се достављају непосредно или путем поште на адресу: ОШ „Вожд Карађорђе”, Петра Костића 1,
113258 Водањ. Сва потребна бавештења могу
се добити код секретара школе на број телефона 026/4715-004.

СОМБОР
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У СОМБОРУ
25000 Сомбор, Подгоричка 4
тел. 025/412-030

Ванредни професор за ужу научну
област Информатика са методиком
наставе
на одређено време на период од 5
година

УСЛОВИ: Услови за избор у звање и заснивање
радног односа: високо образовање на студијама трећег степена (докторске академске
студије) по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године, односно
научни назив доктора наука стечен по пропису који је уређивао високо образовање пре
10.09.2005. године, и то: доктор рачунарских
наука; доктор наука електротехнике и рачунарства, изборни модул информатика; доктор
наука – математичке науке; доктор организационих наука – изборни модул информациони
системи и менаџмент; доктор наука – дизајнер
медија у образовању; доктор наука информатике у образовању; доктор наука информатике;
доктор наука – методике наставе информатике;
доктор наука – информационих технологија;
доктор наука – пословне информатике; доктор
наука – техничких наука; доктор методике разредне наставе природе, математике, информатике и физичког васпитања. Кандидати морају
испуњавати и остале услове предвиђене Законом о високом образовању, Статутом и општим
актима Универзитета у Новом Саду и Статутом
и општим актима Педагошког факултета у Сомбору. Кандидати уз пријаву подносе: фотокопије диплома свих нивоа студија са додацима
диплома, попуњен образац биографских података (преузети са: http: //www.uns.ac.rs/index.
php/univerzitet/dokumetni/category/45-izbor-uzvanje) приложен у штампаној и електронској
форми, библиографију објављених радова и
саме радове, евалуацију студената о педагошком раду, уверење о некажњавању (МУП) и
фотокопију личне карте. Пријаве са документацијом достављају се на адресу Педагошког
факултета. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Поступак избора у звање и
заснивање радног односа спроводи се у складу
са одредбама Закона о високом образовању,
одредбама Статута и општих аката Универзитета у Новом Саду и Статута и општих аката
Факултета.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ИВО ЛОЛА РИБАР”
25000 Сомбор, Моношторска 6А
тел. 025/412-371

Секретар школе

на одређено време до добијања
сагласности за расписивање конкурса на
неодређено време
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које, поред општих услова прописаних
Законом о раду (“Сл. гласник РС” бр, 24/05,
61/05, 75/14, 13/17-УС И 113/17) испуњава и
посебне услове из чл. 139 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и
6/2020), односно чл. 17. и 20. Правилника о
организацији и систематизацији послова у ОШ
“Иво Лола Рибар” у Сомбору, и то ако: а) има
одговарајуће образовање из области правних
наука: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године; б) има психичку, физичку и здравствену способност за рад децом и ученицима;
в) није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родосквњење, 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; г) има држављанство Републике Србије; д) зна српски језик и
језик на коме се остварује обралзовно-васпитни
рад. Докза о испуњености услова из тачака а),
в), г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ о
испуњености услова из тачке б) прибавља се
пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: У складу са чланом 154 Закона кандидати испуњавају пријавни формулар са званичне интернет презентације Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају Школи. Кандидат
је дужан да достави следећу документацију:
1) попуњен пријавни формулар; 2) потписану
пријаву на конкурс, са кратком биографијом и
евентуално радном биографијом; 3) оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; 4) уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старија од шест месеци); 5) извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 6) доказ о неосуђиваности,
извод из казнене евиденције које издаје МУП
Србије (не старије од шест месеци); 7) доказ
о знању српског језика и језика на којем се
остварује образовно-васпитни рад у школи
(осим кандидата које су одговарајуће образовање стекли на том језику, пошто се сматра
да они познају језик на којем се изводи образовно-васпитни рад); 8) доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење
доставља изабрани кандидат, пре закључења
уговора о раду). Уколико кандидат има поло12.05.2021. | Број 933 |
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жен државни стручни испит за секретара школе, правосудни испит или државни стручни
испит за рад у државним органима са високом
стручном спремом, може доставити оригинал
или оверену копију истог. Конкурсни поступак спроводи конкурсна комисија коју именује
директор школе. Кандидати који буду изабрани
у ужи избор, биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши Национална служба за запошљавање
- Филијала Сомбор, о чему ће учесници конкура
бити обавештени преко броја телефона, који су
навели у својим пријавама. Разговор за кандидатима ће се обавити у просторијама школе, а
о времену ће бити благовремено обавештени.
Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене и непотпуне, односно уз које нису приложени докази тражени конкурсом. Подаци који
се прикупљају биће искоришћени искључиво
у сврху обраде података у конкурсном поступку, у складу са Законм о заштити података о
личности (“Сл. гласник РС“ бр. 87/18). Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Пријавни формулар са доказима о
испуњавању услова конкурса кандидати могу
поднети лично или поштом, на адресу школе,
са назнаком: “За конкурс - секретар школе”.

ПУ „ПЧЕЛИЦА”
Апатин, Блок 112

Васпитач

за рад у одељењима на српском језику,
на одређено време замена одсутног
запосленог
УСЛОВ: студије првог степена (основне
струковне студије, основне академске студије
или специјалистичке струковне студије), студије у трајању од три године или више образовање – VI степен стручне спреме – васпитач. У
радни однос ради обављања наведеног посла,
може бити примљен кандидат који испуњава
следеће услове: 1. да има одговарајуће образовање 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, 3. да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (члан 139. став 1. тачка 3. Закона
о основама система образовања и васпитања),
4. да је држављанин Р Србије, 5. да зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно
– васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (http://www.mpn.gov.rs/). Уз одштампан и попуњен пријавни формулар кандидати
достављају: 1. диплому/уверење о стеченом
одговарајућем образовању (оригинал/оверена
фотокопија), 2. уверење о држављанству – не
старије од 6 месеци (оригинал/оверена копија),
3. уверење из казнене евиденције МУП-а и уверење надлежног суда, основног суда, не старија
од 6 месеци од дана објављивања конкурса
(оригинали или оверене фотокопије), 4. доказ
о знању српског језика (достављају само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли
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на српском језику; у том случају кандидат доставља писани доказ – оверену копију дипломе о
завршеном средњом, вишем или високом образовању на српском језику или уверење високошколске установе којим кандидат потврђује
да је положио испит из српског језика, уколико
образовање није стечено на српском језику), 5.
молбу (CV или кратка биографија). Лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима доставља кандидат пре закључења уговора о раду,
у складу са чланом 139. став 3. Закона. Пријава
која не садржи све тражене документе као и
пријава која садржи неоверене документе, сматраће се непотпуном. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве
се достављају лично или поштом, на адресу:
Предшколска установа „Пчелица” Апатин, Блок
112 број 56. Документација се доставља у оригиналу или фотокопијама овереним од стране надлежног органа, не старијим од 6 (шест)
месеци. Додатне информације се могу добити
код секретара установе – контакт телефон:
025/773029. Рок за пријаву је 8 (осам) дана од
дана објављивања у публикацији “Послови”.

Васпитач

на одређено радно време до повратка
одсутног запосленог
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања наведеног посла, може бити примљен кандидат који
испуњава следеће услове: 1. да има одговарајуће образовање, 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, 3.
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (члан 139. став 1. тачка 3.
Закона о основама система образовања и васпитања), 4. да је држављанин Р Србије, 5.
да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ”
22410 Пећинци, Школска 6
тел. 022/2436-052
email:pukameni@ptt.rs

Васпитач

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће
више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена
(основне струковне студије, основне академске студије или специјалистичке струковне студије) или на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске
студије или мастер струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.септембра 2005.
године – васпитач ; да има психичку, физич-

ку 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 родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање из члана 139 став 1. тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на коме се
остварује васпитно-образовни рад; са или без
положеног испита за лиценцу за васпитача.

Медицинска сестра- васпитач

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће
образовање: 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 или -средње образовање
медицинске струке у трајању од четири године– IV степен стручне спреме – медицинска
сестра-васпитач; са или без положеног испита
за лиценцу, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривична дела примање или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање
из члана 139 став 1. Тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања ; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: за сва радна места: кандидати су дужни да попуне формулар за пријаву на конкурс
који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Пријаве поднете без приложеног
попуњеног формулара сматраће се непотпуним
и неће бити узете у разматрање. Уз одштампани и попуњен формулар за пријаву на конкурс потребно је приложити и: радну и личну
биографију са тачном адресом пребивалишта
и актуелним бројем телефона и имејл адресом – CV; диплому о стеченом одговарајућем
образовању, а кандидати којима још није
издата диплома достављају уверење о стеченом одговарајућем образовању; уверење из
казнене евиденције издато од стране надлежне полицијске управе МУП-а (не старије од 6
месеци) 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
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лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; уверење
о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци); доказ о знању српског језика на
коме се остварује васпитно – образовни рад
(кандидат који није стекао одговарајуће образовање на српском језику, потребно је да достави уверење да је положио испит из српског
језика са методиком, по програму одговарајуће
школске установе); извод из матичне књиге
рођених (нови образац са холограмом-трајно важење). Уверење о положеном испиту за
лиценцу-дозволу за рад (стручни испит), само
уколико кандидат има лиценцу. Сва приложена документација мора бити у оригиналу или
фотокопији, односно препису који мора бити
оверен у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник
РС”, број 93/2014, 22/2015 и 87/2018). Доказ
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом (лекарско
уверење) изабрани кандидат доставља предшколској установи пре закључивања уговора о
раду. Конкурс спроводи Конкурсна комисија
именована решењем донетим од стране директора. Комисија утврђује испуњеност услова
кандидата за пријем у радни однос у року од
8 дана од дана истека рока за пријем пријава.
Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року
од 8 дана упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од
8 дана од дана пријема резултата психолошке
процене способности за рад са децом. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима
са листе и доноси решење о избору кандидата
у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за подношење пријава
је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” НСЗ. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Приложена конкурсна документација неће се
враћати кандидатима. Пријавом на конкурс
кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе спровођења законом
предвиђеног поступка - конкурса за пријему
радни однос. Подаци се не могу користити у
друге сврхе. Пријаве се подносе путем препоручене пошиљке на адресу: Предшколска установа”Влада Обрадовић Камени”, ул. Школска
бр. 6, 22410 Пећинци или доставити лично у
секретаријат установе, са назнаком „Пријава на
конкурс- (навести радно место)”. Информације
о конкурсу могу се добити у предшколској установи и на телефон 022/2436-052 радним даном
од 08, 00-14, 00 часова.

СУБОТИЦА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
24322 Ловћенац, Ђура Стругара 30

Наставник физичког васпитања

са 40% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа прописаних Законом о раду („Сл.
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
Бесплатна публикација о запошљавању

75/14 и 13/17 – одлука УС РС и 113/17), кандидат треба да испуњава услове прописане
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 88/17,
27/18 и 10/19) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18),
да има одговарајуће образовање, у складу са
чланом 140 Закона (односно): 1) на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије или 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; и 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. г. и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника,
васпитача и стручних сарадника и то професор
физичког васпитања, професор физичке културе, дипломирани педагог физичке културе,
професор физичког васпитања – дипломирани
тренер са назнаком спортске гране, професор
физичког васпитања – дипломирани организатор спортске рекреације, професор физичког васпитања – дипломирани кинезитерапеут,
дипломирани професор физичког васпитања и
спорта, мастер професор физичког васпитања и
спорта, мастер професор физичког васпитања и
кинезитерапије, професор физичког васпитања
и спорта, мастер физичког васпитања и спорта;
професор спорта и физичког васпитања; професор спорта и физичке културе; мастер професор предметне наставе (претходно завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет); 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 три месеца, као и за кривична
дела насиља у породици, одузимању малолетног лица, запуштање, злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита 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 дискриминаторно понашање; има
држављанство Републике Србије; зна српски
језик на коме се изводи образовно-васпитни
рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети:
попуњен и одштампан формулар на интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја – пријавни формулар, оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању, доказ да кандидат
има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова од којих
најмање шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом бодова (оригинал или оверена фотокопија
потврде – уверење одговарајуће високошколске
установе о броју остварених бодова, односно
положеним испитима из психологије и педаго-

гије или оверена копија уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу)
за оне који ово образовање поседују, они који
не поседују, Закон сходно члану 142 став 2 дозвољава да је ово образовање наставник обавезан да стекне у року од једне године, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу, доказ из
казнене евиденције МУП-а – од надлежне полицијске управе; уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), али не старија
од 6 месеци; доказ о познавању језика на коме
се изводи образовно-васпитни рад; извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од шест месеци; доказ
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат
доставља пре закључења уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује
директор. Избор се врши у складу са Законом
о основама система образовања и васпитања.
У поступку одлучивања о избору кандидата,
кандидати који уђу у ужи избор биће упућени
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба
за запошљавање. Пријаву доставити лично или
слати на адресу: Основна школа „Вук Караџић“
Ловћенац, Ђура Стругара 30, 24322 Ловћенац. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ШАБАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ АЛЕКСАНДАР
КАРАЂОРЂЕВИЋ”
15306 Прњавор, Војводе Мишића 2

Наставник српског језика

на одређено време до повратка са
боловања запослене, а најдуже до
31.8.2021. године, место рада Прњавор
и Рибари
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које: 1. има одговарајуће образовање
и то: за наставника и стручног сарадника:
високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; 2. има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4. има
држављанство Републике Србије; 5. зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних
законом, кандидат мора испуњавати и посебне услове прописане Законом о основама сис12.05.2021. | Број 933 |
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Наука и образовање

тема образовања и васпитања васпитања („Сл.
гл. РС“, 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020),
Законом о основном образовању и васпитању
(„Сл. гласник РС“, бр. 55/2013, 101/17, 27/18 и
10/19), Правилником о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно васпитни рад из изборних предмета у основној
школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник“
бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017
и 11/2017) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни
гласник“ бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019).
Докази о испуњавању услова: пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, потписана биографија кандидата, оригинал/оверена копија
дипломе, оригинал/оверена копија уверења о
држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал/оверена копија извода из матичне књиге
рођених, оригинал/оверена копија уверења о
неосуђиваности. Кандидати који буду изабрани
у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима.
Кандидат који буде изабран, пре закључења
уговора о раду доставља уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима. Рок за подношење пријаве
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Лице задужено за давање
обавештења о јавном конкурсу: секретар
Слободан Перић, 015/282-218, 064/460-2024.
Пријаве се подносе на горенаведену адресу.

са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да имају држављанство Републике
Србије; 5. да знају српски језик и језик на којем
остварују образовно-васпитни рад.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ ”ВОЈВОДА СТЕПА”

УЖИЦЕ

15305 Липолист, Карађорђева 1

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

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИТО ИГУМАНОВИЋ”
31260 Косјерић, Светосавска 2
тел. 031/781-442

Наставник српског језика

ОШ ”ВОЈВОДА СТЕПА”

на одређено време преко 60 дана

15305 Липолист, Карађорђева 1

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године, односно на студијама другог степена
по прописима који уређују високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године (члан
140 Закона о основама система образовања
и васпитања) - а у складу са Правилником о
степену и врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи. У радни
однос у установи може да буде примљено лице
под условима прописаним чланом 139 Зкона о
основама система образовања и васпитања, и
то да: 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 (уколико је образовање

Наставник грађанског васпитања

са 5% радног времена, на одређено
време, ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, до њеног повратка, а
најкасније до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 1. да имају одговарајуће образовање у складу са чл. 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019,
27/2018 - др. закон и 6/2020) и Правилником
о степену и врсти образовања наставника који
изводе образовно-васпитни рад из изборних
предмета у основној школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 11/2017 и 16/2020); 2.
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
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ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Уз одштампан пријавни формулар кандидати
треба да доставе следећа документа: 1. оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 2. доказ да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела прописана чланом 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања, не старији од 6 месеци (овај документ
издаје МУП-полицијска управа) -оригинал или
оверена фотокопија, 3. уверење о држављанству Републике Србије, не старије од шест
месеци (оригинал или оверену фотокопију); 4.
доказ о познавању српског језика и језика на
којем се остварује образовно-васпитни рад прилаже кандидат који није стекао образовање на
српском језику, тако што подноси доказ да је
положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе. Доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријава са доказима о испуњавању услова конкурса достављају се на горенаведену адресу.

| Број 933 | 12.05.2021.

завршено на страном језику потребно је доставити потврду којом се доказује да је кандидат
положио српски језик). Услови прописани чланом 139 Закона доказују се приликом пријема
у радни однос и проверавају се у току рада.
Докази о испуњености услова из става 1 горе
поменутог члана 139 под тачкама 1), 3), 4) и 5)
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из
става 1 тачка 2) истог члана прибавља се пре
закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: кандидати приликом конкурисања за
горе наведена радна места попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Уз пријавни формулар, кандидати треба да доставе и следећу документацију: кратку
биографију; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о неосуђиваности за кривична дела прописана чланом
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система
образовања и васпитања, односно за кривична дела за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање – не старије од 6 месеци; уверење о држављанству, не старије од 6 месеци
(оригинал или оверену фотокопију), извод из
матичне књиге рођених (оверену фотокопију).
Напомена: лекарско уверење којим кандидати
доказују да имају психичку, физичку и здравствену способност - доставља се установи
након избора кандидата, а пре закључења уговора о раду. Потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом кандидати достављају установи. Пријаве и приложена документација се не враћају кандидатима.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
узете у разматрање. Пријаве доставити лично
или послати поштом на адресу: Основна школа
„Мито Игумановић”, Светосавска 2, 31260 Косјерић, са назнаком „Пријава на конкурс за радно
место наставника српског језика - не отварати.”
Рок за подношење пријава на конкурс, са свом
потребном документацијом је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Све
потребне информације у вези са конкурсом
могу се добити на телефон 031/781-442.

ВАЉЕВО
ОШ „РАЈКО МИХАИЛОВИЋ”
14214 Бањани, Карађорђева бб
тел. 014/461-102

Наставник руског језика

са 60% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 139. и 140. Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС” бр. 88/2017, 27/18-др. закони 10/19
и 6/20): 1. да имају одговарајуће образовање у
складу са чланом 140. и 142. Закона о основама
система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи (“Службе-

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

Наука и образовање

ни гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018 и 11/2019 од 15.08.2019.); 2. да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5.
да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно васпитни рад (доказ о знању језика
на коме се остварује образовно васпитни рад,
доставља само онај кандидат који одговарајуће
високо образовање није стекао на српском језику). Кандидати попуњавају пријавни формулар
који се може преузети на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи. Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се
уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености
услова из тачке 2. пре закључења уговора о
раду. Уз пријаву на конкурс кандидати, поред
биографије треба да приложе (у оригиналу или
оверене копије, не старије од шест месеци):
диплому о стеченом образовању, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности. У току трајања
поступка одлучивања о избору, кандидати који
уђу у ужи избор дужни су да се подвргну провери психофизичких способности за рад са децом
и ученицима, коју врши Национална служба
за запошљавање, применом стандардизованих поступака, у складу са чланом 154. Закона
о основама система образовања и васпитања,
по распореду који утврди школа у сарадњи са
Националном службом за запошљавање о чему
ће кандидати бити благовремено обавештени.
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености
услова за пријем у радни однос достављају се
на горе наведену адресу школе са назнаком “За
конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

Наставник биологије

са 20% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 139. и 140. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони
10/19 и 6/20): 1. да имају одговарајуће образовање у складу са чланом 140. и 142. Закона
о основама система образовања и васпитања
и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи (“Службени гласник РС - Просветни
гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019 од
15.08.2019.); 2. да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица
Бесплатна публикација о запошљавању

запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик
и језик на коме се остварује образовно васпитни рад (доказ о знању језика на коме се остварује образовно васпитни рад, доставља само
онај кандидат који одговарајуће високо образовање није стекао на српском језику). Кандидати попуњавају пријавни формулар који се
може преузети на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи. Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на
конкурс, а доказ о испуњености услова из тачке
2. пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на
конкурс кандидати, поред биографије треба да
приложе (у оригиналу или оверене копије, не
старије од шест месеци): диплому о стеченом
образовању, уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности. У току трајања поступка одлучивања о
избору, кандидати који уђу у ужи избор дужни су да се подвргну провери психофизичких
способности за рад са децом и ученицима, коју
врши Национална служба за запошљавање,
применом стандардизованих поступака, у складу са чланом 154 Закона о основама система
образовања и васпитања, по распореду који
утврди школа у сарадњи са Националном службом за запошљавање о чему ће кандидати бити
благовремено обавештени. Пријаве на конкурс
са доказима о испуњености услова за пријем у
радни однос достављају се на горе наведену
адресу школе са назнаком “За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

Наставник физичког васпитања

са 75% радног времена на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове
прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони 10/19 и
6/20): 1. да имају одговарајуће образовање у
складу са чланом 140. и 142. Закона о основама
система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018 и 11/2019 од 15.08.2019.); 2. да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5.

да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно васпитни рад (доказ о знању језика
на коме се остварује образовно васпитни рад,
доставља само онај кандидат који одговарајуће
високо образовање није стекао на српском језику). Кандидати попуњавају пријавни формулар
који се може преузети на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи. Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се
уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености
услова из тачке 2. пре закључења уговора о
раду. Уз пријаву на конкурс кандидати, поред
биографије треба да приложе (у оригиналу или
оверене копије, не старије од шест месеци):
диплому о стеченом образовању, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности. У току трајања
поступка одлучивања о избору, кандидати који
уђу у ужи избор дужни су да се подвргну провери психофизичких способности за рад са децом
и ученицима, коју врши Национална служба
за запошљавање, применом стандардизованих поступака, у складу са чланом 154. Закона
о основама система образовања и васпитања,
по распореду који утврди школа у сарадњи са
Националном службом за запошљавање о чему
ће кандидати бити благовремено обавештени.
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености
услова за пријем у радни однос достављају се
на горе наведену адресу школе са назнаком “За
конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

Библиотекар

са 40% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 139. и 140. Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС” бр. 88/2017, 27/18-др. закони 10/19
и 6/20): 1. да имају одговарајуће образовање у
складу са чланом 140. и 142. Закона о основама
система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018 и 11/2019 од 15.08.2019.); 2. да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5.
да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно васпитни рад (доказ о знању језика
на коме се остварује образовно васпитни рад,
доставља само онај кандидат који одговарајуће
високо образовање није стекао на српском језику). Кандидати попуњавају пријавни формулар
који се може преузети на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формула12.05.2021. | Број 933 |
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ром, достављају установи. Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се
уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености
услова из тачке 2. пре закључења уговора о
раду. Уз пријаву на конкурс кандидати, поред
биографије треба да приложе (у оригиналу или
оверене копије, не старије од шест месеци):
диплому о стеченом образовању, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности. У току трајања
поступка одлучивања о избору, кандидати који
уђу у ужи избор дужни су да се подвргну провери психофизичких способности за рад са децом
и ученицима, коју врши Национална служба
за запошљавање, применом стандардизованих поступака, у складу са чланом 154. Закона
о основама система образовања и васпитања,
по распореду који утврди школа у сарадњи са
Националном службом за запошљавање о чему
ће кандидати бити благовремено обавештени.
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености
услова за пријем у радни однос достављају се
на горе наведену адресу школе са назнаком „За
конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА “УБ”
14210 Уб, Вука Караџића 15
тел. 014/411-149

Наставник угоститељске групе
предмета
УСЛОВИ: без обзира на радно искуство, стручна спрема VI степен, према Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним
школама-наставник угоститељске групе предмета- куварство, испуњеност услова по прописима Закона о раду као и услова из члана
139. и 140. Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, а потрбну
документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.Документација потребна за конкурс: 1.оверена копија
дипломе о стеченом образовању (диплома о
завршеном средњем образовању за образовни профил кувар и диплома о стеченом високом образовању, сходно Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним
школама - наставник угоститељске групе предмета - куварство); 2.уверење да кандидат није
осуђиван - оригинал или оверену копију; 3.уверење о држављанству - оригинал или оверену
копију; 4.извод из матичне књиге рођених оригинал или оверену копију; 5. кратак CV кандидата, а доказ о поседовању психичке, физичке и здраствене способности за рад са децом и
ученицима доставља се пре закључења уговора
о раду. У току трајања поступка одлучивања о
избору кандидати који уђу у ужи избор дужни су да се подвргну провери психофизичких
способности за рад са децом и ученицима, коју
врши Национална служба за запошљавање,
применом стандардизованих поступака у складу са чланом 154. Закона о основама система
образовања и васпитања, по распореду који
утврди школа у сарадњи са Националном службом за запошљавање о чему ће кандидат бити
благовремено обавештен. Кандидат мора знати језикна коме се остварује образовно - васпитни рад. Пријаве на конкурс са доказима о
испуњености услова за пријем у радни однос
достављају се на горе наведену адресу са назнаком „За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће бити разматране.
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ОШ “СВЕТИ САВА”
14213 Памбуковица
Памбуковица бб
тел. 014/481-108

Наставник енглеског језика

са 80% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана или до повратка
запослене
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 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 чл. 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. 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 горе наведену адресу. На пријавном
формулару кандидати треба да допишу адресу пребивалишта, односно боравишта, контакт
телефон и адресу електронске поште ако је
кандидат поседује. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и
преко телефона: 014/481-108.

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

Асистент за ужу научну област
Менаџмент и бизнис
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: у звање асистента бира се студент
докторских студија који је сваки од претходних
степена студија завршио са просечном оценом
осам (8) и који показује смисао за наставни рад.
У звање асистента може да се изабере и магистар наука, завршен економски факултет, факултет организационих наука или факултет за
менаџмент. Општи и посебни услови за избор у
звање су прописани чл. 73 и 74 Закона о виском
образовању, Статутом Академије техничко-васпитачких струковних студија и Правилником о
начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника и сарадника.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних и стручних 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.
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Наука и образовање

ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
17500 Врање, Омладинска 20

Професор руског језика

са 89% радног времена (16 наставних
часова) на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове конкурса: 1) имају одговарајуће
образовање и то: професор, односно дипломирани филолог за руски језик и књижевност,
мастер филолог (студијски програм или главни
предмет / профил руски језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет / профил руски језик), мастер професор слависта - руски језик и књижевност; 2) имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
3) нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4) имају држављанство Републике Србије, 5) знају српски језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Доказ о испуњености услова из алинее 1, 3, 4 и
5 подносе се уз пријаву на конкурс, а из алинеа
2 пре закључења уговора о раду. Конкурс траје
8 дана од дана објављивања. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса доставити
на адресу Основне школе “Доситеј Обрадовић”
Врање, ул. Омладинска 20. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.

ВРШАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧАРОЛИЈА“
26300 Вршац, Ђуре Јакшића 3
тел. 013/831-700

Медицинска сестра – васпитач

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен
кандидат који испуњава следеће услове: има
више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена
(основне струковне студије или специјалистичке струковне студије), на којима је оспособљено за рад са децом јасленог узраста или средње
образовање са звањем медицинска сестра –
васпитач; има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 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
Бесплатна публикација о запошљавању

на изречену кривичну санкцију, и за кога није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике
Србије. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити узете у разматрање. Потпуном пријавом
сматра се пријава која садржи: пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја; потписану
биографију кандидата; доказ о стеченом образовању (оверен препис или оверену фотокопију
дипломе или уверења); доказ о држављанству
Републике Србије (оригинал / оверена копија
уверење о држављанству); фотокопију извода
из матичне књиге рођених, оригинал / оверена
копија уверења о неосуђиваности. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурс:
дипл. правник Миљана Ђура, секретар, контакт
телефон: 013/831-700. Пријаве треба слати
на адресу: Предшколска установа „Чаролија“,
Вршац, Ђуре Јакшића 3.

ОШ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ”
26366 Велика Греда, Маршала Тита 116
тел. 013/865-333

Наставник математике

са 88,89% радног времена
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане у члану 140. Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017, 7/18, 10/19 и 6/2020),
у даљем тексту: Закон - може бити изабрано
лице које има одговарајуће високо образовање
стечено на: 1) студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то (1)
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука (лице
мора да има завршене студије првог степена
нз научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета) или
2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; - поседовање психичке, физичке и
здравствене способност за рад са децом и ученицим; неосуђиваност правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примања мита
или давања мита, за кривично дело из групе
кривичних дела противполне 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
дискриминаторско понашање; поседовање
држављанства Републике Србије; знање српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад у Школи; 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,
може бити изабрано лице које, уз испуњеност
осталих горе наведених услова, има одговарајуће високо образовање на студијама првог

степена (основне академске, односно струковне
и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године, или вишим образовањем. Рок за пријављивање на конкурс је
45 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети
у разматрање, као и фотокопије докумената
које нису оверене од стране надлежног органа (јавног бележника). Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да приложи: пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке, и технолошког развоја; биографске податке, односно
радну биографију; оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; лекарско уверење (не старије од 6
месеци); уверење о некажњавању из МУП-а за
кривична дела из члана 139. став 1. тачка 3)
(не старије од 6 месеци); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); копију извода из
матичне књиге рођених; доказ о знању српског језика (осим кадидата који су одговарајуће
образовање стекли на српском језику). Пријаве
доставити на адресу: ОШ „Јован Стерија Поповић” Велика Греда, ул. Маршала Тита 116, 26
366 Велика Греда, у затвореној коверти, са назнаком, лично или поштом. Ближе инфорације о
конкурсу могу се добити код секретара Школе
на телефон 013/865-333.

ЗАЈЕЧАР
ОСНОВНА ШКОЛА
„ХАЈДУК ВЕЉКО“
19000 Зајечар, Добривоја Радосављевића бб

Наставник технике и технологије

са 60% радног времена, на одређено
време, ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидат наставник треба да испуњава и услове у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања, и то:
да има одговарајуће образовање из члана 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 – други закони, 10/19 и 6/20) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и
11/19). Сваки од кандидата треба да испуњава
услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања: да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик. Уз пријаву кандидати подносе: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Минстарства просвете- http:
//www.mnp.gov. rs/ а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају школи. Уз пријавни формулар достављају и следећу документацију: молбу, краћу
биографију, оверену копију дипломе о стеченом
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одговарајућем образовању, кандидат који има
восоко образовање стечено на студијама другог
степена доставља оверену копију дипломе другог степена и оверену копију дипломе основних академских студија, доказ да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1.тачка 3) Закона
о основама система образовања и васпитања
и за кога није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (потврда, уверење
или други документ издат од стране МУП-а РС,
оригинал или фотокопија); доказ да кандидат
има држављанство Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија уверења); доказ
о познавању српског језика, као језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад - доставља само кандидат који није стекао образовање на српском језику (потврда, уверење или
други документ којим се доказује да је испит
из српског језика положен по програму одговарајуће високошколске установе - оригинал или
оверена фотокопија); извод из матичне књиге
рођених (оверена фотокопија или оригинал).
Лекарско уверење којим се потврђује да кандидат има психичку, физичку здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Проверу
психофизичких способности за рад са децом и
ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Пријаве на конкурс слати на адресу
ОШ „Хајдук Вељко” ул. Добривоја Радосављевића Бобија бб, 19 000 Зајечар у затвореној
коверти са назнаком „За комисију за избор”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити узете у обзир.Рок за подношење пријава:
8 дана од дана објављивања конкурса.Кандидат ће бити писменим путем обавештен о исходу конкуса. Ближа обавештења могу се добити
на телефон 019/440-116

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ“
19000 Зајечар, Тимочке буне 14

Наставник клавира

на одређено време, за време вршења
дужности директора, односно за време
трајања мандата директора школе

Наставник клавира
Наставник гитаре
Наставник гитаре

са 60% радног времена

Корепетитор
Клавирштимер
Чистачица

на одређено време до повратка радника
са боловања
УСЛОВИ: услови за сва радна места: поред
општих услова за заснивање радног односа кандидат треба да испуњава и услове прописане
чланом 139. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017
и то: Уз пријавни формулар, који се преузима на
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја кандидат васпитања
(„Сл. гл. РС” бр. 88/2017 – даље Закон) и то: да
има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима ; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
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за које је изречена безусловна казна затвора
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрвнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, у смислу члана 139.став 1.тачка3.
Закона; да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик, на коме остварује образовно-васпитни рад; Остало: уз пријаву на конкурс,
кандидат треба да достави:Попуњен пријавни
формулар који се налази на званичној страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; Оригинал или оверену фотокопију дипломе
о траженој врсти школске спреме; Оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству,
не старије од 6 месеци; Доказ да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела из члана 139. став 1. тачка3. Закона и за
кога није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање ; Доказ о познавању српског језик, 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); осим наведеног, кандидати достављају
и остала документа од значаја за одлучивање,
и то: краћа радна биографија; доказ да против
кандидата није покренут кривични поступак за
кривична дела из члана 139.став 1.тачка 3. Закона. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима, дставља само
избрани кандидат пре закључивања уговора о
раду. Приложена документација се не враћа.
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
дана за подношење пријаве пада у недељу или
дане државног празника, рок за пријаву помера
се за следећи радни дан, док се потпуном пријавом сматра сматра пријава која у прилогу садржи
документа којима кандидат доказује да испуњава
услове за избор директора, у складу са Законом и
подзаконским актима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријава
се може поднети у просторијама школе или предати препорученом поштом на адресу ОМШ „ Стеван Мокрањац” Зајечар, ул. Тимочке буне бр. 14,
19000 Зајечар, са назнаком „За кконкурс”. Рок за
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса. Информације о конкурсу могу
се добити телефоном на број 019/425-870 или
019/440-790.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
„9. МАЈ“ ЗРЕЊАНИН
23000 Зрењанин, Народне омладине 16

Наставник практичне наставе у
посебним условима – у подручју
рада Текстилство и кожарство

са 10% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Општи услови за пријем лица у радни
однос: 1. да има одговарајуће образовање у
складу са чланом 140 и чланом 141 став 4
Закона о основама система образовања и васпитања: 1) које је стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије): студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог
степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука уз претходно завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета, 2) које је стечено на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; 3) које је стечено
на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три
године или лице које је стекло више образовање; 4) завршавањем одговарајућег средњег
образовања и полагањем специјалистичког,
односно мајсторског испита и које има петогодишње радно искуство у струци стечено после
специјалистичког, односно мајсторског испита;
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. Додатни услови за
радно место наставник практичне наставе у
посебним условима - у подручју рада текстилство и кожарство: Кандидат треба да испуњава
услове у погледу степена и врсте образовања
који су прописани чланом 7 тачка 8 Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама за ученике лако ментално
ометене у развоју (“Сл. гласник РС – Просветни
гласник”, бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/12, 11/16 и
14/20), односно да је: 1. дипломирани дефектолог; 2. олигофренолог са савладаним програмом методике предмета у подручју рада
текстилство и кожарство; 3. дипломирани
инжењер технологије текстила; 4. дипломира-
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ни инжењер технологије текстилне конфекције; 5. инжењер технологије, смер производња обуће; 6. инжењер технологије, смер
галантерија и конфекција; 7. инжењер технологије текстила; 8. дипломирани инжењер технологије, одсек текстилно инжењерство; 9.
дипломирани инжењер технолог, одсеци
текстилно инжењерство или текстилни; 10.
дипломирани текстилни инжењер за дизајн и
пројектовање текстила и одеће; 11. дипломирани инжењер за текстилно инжењерство
текстилно-машинске струке, односно дипломирани инжењер за текстилно инжењерство текстилно-машинска струка, дипломирани
инжењер текстилно-машинске струке; 12.
текстилни инжењер за одевну технологију; 13.
инжењер технологије за текстилну конфекцију;
14. текстилни инжењер, смерови конфекцијски,
конфекцијско-текстилни и конфекцијско-трикотажни; 15. текстилни инжењер, моделар конструктор; 16. инжењер технологије за производњу кожне галантерије; 17. инжењер
технологије за обраду и прераду коже и крзна,
смер производња обуће; 18. инжењер за
индустрију обуће, одсек технолошки, смер
обућарски; 19. инжењер технологије, смер
кожнопрерађивачки, група производња обуће;
20. инжењер технологије, смер галантерија и
конфекција; 21. инжењер технологије за производњу кожне галантерије и конфекције; 22.
инжењер технологије, смер производња кожне
галантерије; 23. инжењер технологије за обраду и прераду коже и крзна, смер производња
кожне галантерије и конфекције; 24. инжењер
за индустрију кожне галантерије; 25. инжењер
технологије, смер кожнопрерађивачки, група
производња коже и крзна; 26. инжењер технологије за производњу кожне конфекције; 27.
лице са стеченим средњим образовањем и
положеним специјалистичким испитом за образовни профил у подручју рада текстилство и
кожарство. Наставници практичне наставе,
поред стручне спреме предвиђене у тч. 2 - 26.
ове тачке морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему
дипломираног дефектолога. Приликом
пријављивања на конкурс кандидат је дужан
да достави: 1. попуњен пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; 2. оверену фотокопију дипломе или
уверења о стеченом одговарајућем образовању. Кандидат који је стекао одговарајуће
високо образовање по прописима који уређују
високо образовање од 10. септембра 2005.
године, доставља и оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању првог степена. Када је образовање стечено у некој од
република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у
Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а врста образовања не одговара
врсти образовања која је прописана чланом
140 Закона о основама система образовања и
васпитања, кандидат доставља и оверену
фотокопију решења министра надлежног за
послове образовања и васпитања којим се
утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143
став 1 Закона о основама система образовања
и васпитања). Када је образовање стечено у
систему војног школства, кандидат доставља и
оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим
се утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова
наставника, васпитача, односно стручног
сарадника (члан 143 став 2. Закона о основама
система образовања и васпитања). Када је
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образовање стечено у иностранству, кандидат
доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се утврђује испуњеност услова у
погледу стеченог образовања за обављање
послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 3. Закона о основама система образовања и васпитања); 3.
оригинал или оверену фотокопију доказа о стеченој одговарајућој оспособљености за рад са
децом и ученицима са сметњама у развоју и
инвалидитетом односно оригинал или оверену
фотокопију уверења о поседовању стручне
дефектолошке оспособљености или оверену
фотокопију дипломе односно уверења о поседовању стручне спреме дипломираног дефектолога-уколико није дипломирани дефектолог; 4. оригинал или оверену фотокопију
Уверења из казнене евиденције Министарства
унутрашњих послова; 5. оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 6. оверену фотокопију дипломе или
уверења о завршеној средњој, вишој или високој стручној спреми на српском језику или оверену фотокопију потврде којом се доказује да
је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе – за
доказ о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Пријавни формулар и важеће, односно оверене фотокопије
докумената тражених у конкурсу, а којима се
доказује испуњеност услова за пријем у радни
однос на оглашено радно место, кандидати
достављају на адресу: Основна и средња школа „9. мај“ Зрењанин, Народне омладине 16,
23000 Зрењанин, путем поште или лично у
просторијама школе, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. У пријави на конкурс кандидат обавезно
мора да наведе контакт телефон и адресу за
пријем поште. За давање обавештења о конкурсу задужена је Зоранка Игрић, референт за
правне, кадровске и административне послове
– административни радник. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам
дана од дана истека рока за пријем пријава.
Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија
ће одбацити. Кандидати који испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у радни
однос, који су изабрани у ужи избор, у року од
осам дана упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. У
року од осам дана од дана пријема резултата
психолошке процене способности за рад са
децом и ученицима конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима сматраће се
да је пријаву на конкурс повукао те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе
у року од 15 радних дана од дана сачињавања
листе и доноси решење о избору кандидата у
року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима које се када постане коначно оглашава на званичној интернет страници
министарства надлежног за послове просвете.
Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном термину сматраће се да је повукао
пријаву на конкурс те ће комисија његову
пријаву одбацити.

Наставник практичне наставе у
посебним условима, у подручју рада
Трговина, угоститељство и туризам
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Услови за пријем лица у радни однос:
1. да има одговарајуће образовање у складу са
чланом 141 став 4 Закона о основама система
образовања и васпитања и чланом 9 тачка 8
Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама за ученике лако ментално
ометене у развоју („Сл. гласник РС – Просветни
гласник“, бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/12, 11/16 и
14/20), стечено средње образовање и положен
специјалистички, односно мајсторски испит –
кувар са положеним специјалистичким испитом,
складиштар или продавац са положеним специјалистичким испитом и петогодишње радно
искуство у струци стечено после специјалистичког, односно мајсторског испита као и поседовање стручне дефектолошке оспособљености
или стручне спреме дипломираног дефектолога; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3.
да није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Републике Србије;
5. зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Приликом пријављивања на конкурс кандидат је дужан да достави:
1. попуњен пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; 2. оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању; 3. оригинал или оверену фотокопију доказа о стеченој
одговарајућој оспособљености за рад са децом
и ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом, односно оригинал или оверену фотокопију увререња о поседовању стручне дефектолошке оспособљености или оверену фотокопију
дипломе, односно уверења о поседовању стручне спреме дипломираног дефектолога; 4. оригинал или оверену фотокопију потврде о петогодишњем радном искуству у струци стеченом
после специјалистичког, односно мајсторског
испита; 5. оригинал или оверену фотокопију
уверења из казнене евиденције Министарства
унутрашњих послова; 6. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 7. оверену фотокопију дипломе
или уверења о завршеној средњој, вишој или
високој стручној спреми на српском језику или
оверену фотокопију потврде којом се доказује
да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе
– за доказ о знању српског језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Пријавни формулар и важеће, односно оверене фотокопије
докумената тражених у конкурсу, а којима се
доказује испуњеност услова за пријем у радни однос на оглашено радно место, кандидати достављају на адресу: Основна и средња
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школа „9. мај“ Зрењанин, Народне омладине
16, 23000 Зрењанин, путем поште или лично у просторијама школе, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
Националне службе за запошљавање („Послови”). У пријави на конкурс кандидат обавезно
мора да наведе контакт телефон и адресу за
пријем поште. За давање обавештења о конкурсу задужена је Зоранка Игрић, референт за
правне, кадровске и административне послове
– административни радник. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања, у року од осам дана
од дана истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће
одбацити. Кандидати који испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у радни однос,
који су изабрани у ужи избор, у року од осам
дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. У року
од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и
ученицима конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос. Уколико канидат не дође на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс
повукао те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима са листе у року од 15 радних дана
од дана сачињавања листе и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима које се
када постане коначно оглашава на званичној
интернет страници министарства надлежног за
послове просвете. Уколико кандидат не дође на
разговор у заказаном термину сматраће се да
је повукао пријаву на конкурс те ће комисија
његову пријаву одбацити.

Наставник практичне наставе у
посебним условима, у подручју рада
Трговина, угоститељство и туризам
УСЛОВИ: Услови за пријем лица у радни однос:
1. да има одговарајуће образовање у складу са
чланом 141 став 4 Закона о основама система
образовања и васпитања и чланом 9 тачка 8
Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама за ученике лако ментално
ометене у развоју (“Сл. гласник РС – Просветни
гласник”, бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/12, 11/16 и
14/20) – стечено средње образовање и положен специјалистички, односно мајсторски испит
– кувар са положеним специјалистичким испитом, складиштар или продавац са положеним
специјалистичким испитом и петогодишње радно искуство у струци стечено после специјалистичког, односно мајсторског испита као и поседовање стручне дефектолошке оспособљености
или стручне спреме дипломираног дефектолога; 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
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са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Републике Србије;
5. зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Приликом пријављивања на конкурс кандидат је дужан да достави:
1. попуњен пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; 2. оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању; 3. оригинал или оверену фотокопију доказа о стеченој
одговарајућој оспособљености за рад са децом
и ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом односно оригинал или оверену фотокопију увререња о поседовању стручне дефектолошке оспособљености или оверену фотокопију
дипломе односно уверења о поседовању стручне спреме дипломираног дефектолога; 4. оригинал или оверену фотокопију потврде о петогодишњем радном искуству у струци стеченом
после специјалистичког, односно мајсторског
испита; 5. оригинал или оверену фотокопију
уверења из казнене евиденције Министарства
унутрашњих послова; 6. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 7. оверену фотокопију дипломе
или уверења о завршеној средњој, вишој или
високој стручној спреми на српском језику или
оверену фотокопију потврде којом се доказује
да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе
– за доказ о знању српског језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Пријавни формулар и важеће, односно оверене фотокопије
докумената тражених у конкурсу, а којима се
доказује испуњеност услова за пријем у радни однос на оглашено радно место, кандидати достављају на адресу: Основна и средња
школа „9. мај“ Зрењанин, Народне омладине
16, 23000 Зрењанин, путем поште или лично у
просторијама школе, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање (лист „Послови“). У пријави на конкурс кандидат обавезно
мора да наведе контакт телефон и адресу за
пријем поште. За давање обавештења о конкурсу задужена је Зоранка Игрић, референт за
правне, кадровске и административне послове
– административни радник. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања, у року од осам дана
од дана истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће
одбацити. Кандидати који испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у радни однос,
који су изабрани у ужи избор, у року од осам
дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. У року
од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и
ученицима конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос. Уколико канидат не дође на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс
повукао те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима са листе у року од 15 радних дана
од дана сачињавања листе и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима које се
када постане коначно оглашава на званичној
интернет страници министарства надлежног за

послове просвете. Уколико кандидат не дође на
разговор у заказаном термину сматраће се да
је повукао пријаву на конкурс те ће комисија
његову пријаву одбацити.

Наставник предметне наставе са
одељењским старешинством у
посебним условима, у средњем
образовању и васпитању –
математика
УСЛОВИ: Општи услови за пријем лица у радни однос: 1. да има одговарајуће образовање у
складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) које је стечено
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије): студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета,
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука уз претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета, 2) које је стечено на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године;
2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство
Републике Србије; 5. зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад.
Додатни услови за радно место наставник предметне наставе са одељењским старешинством
у посебним условима, у средњем образовању
и васпитању, предмета математика: Кандидат
треба да испуњава услове у погледу степена
и врсте образовања који су прописани чланом
2 тачка 9 Правилника о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама за ученике
лако ментално ометене у развоју (“Сл. гласник
РС – Просветни гласник”, бр. 1/95, 24/04, 10/09,
2/12, 11/16 и 14/20), односно да је: 1. професор математике; 2. дипломирани математичар; 3. дипломирани дефектолог са завршеном
вишом педагошком школом, група математика;
4. дипломирани дефектолог – олигофренолог
са савладаним програмом методике наставе
математике, 5. дипломирани дефектолог са
завршеном вишом педагошком школом – група
математика. Наставници, поред стручне спреме
предвиђене у тч. 1 и 2 морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну
спрему дипломираног дефектолога. Приликом
пријављивања на конкурс кандидат је дужан да
достави: 1. попуњен пријавни формулар који се
налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
2. оверену фотокопију дипломе или уверења о
стеченом одговарајућем образовању. Кандидат
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који је стекао одговарајуће високо образовање
по прописима који уређују високо образовање
од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе о стеченом високом
образовању првог степена. Када је образовање
стечено у некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006.
године или у Републици Српској, а врста образовања не одговара врсти образовања која је
прописана чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра
надлежног за послове образовања и васпитања
којим се утврђује да ли је врста образовања
одговарајућа за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника
(члан 143 став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања). Када је образовање
стечено у систему војног школства, кандидат
доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се утврђује испуњеност услова
у погледу стеченог образовања за обављање
послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања). Када
је образовање стечено у иностранству, кандидат доставља и оверену фотокопију решења
министра надлежног за послове образовања и
васпитања којим се утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање
послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања); 3.
оригинал или оверену фотокопију доказа о
стеченој одговарајућој оспособљености за рад
са децом и ученицима са сметњама у развоју
и инвалидитетом односно оригинал или оверену фотокопију уверења о поседовању стручне
дефектолошке оспособљености или оверену
фотокопију дипломе, односно уверења о поседовању стручне спреме дипломираног дефектолога, уколико није дипломирани дефектолог; 4.
оригинал или оверену фотокопију уверења из
казнене евиденције Министарства унутрашњих
послова; 5. оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије;
6. оригинал или овререну фотокопију доказа о
савладаном програму методике наставе математике, за лица са стеченим звањем дипломирани дефектолог – олигофренолог; 7. оверену
фотокопију дипломе или уверења о завршеној
средњој, вишој или високој стручној спреми на
српском језику или оверену фотокопију потврде којом се доказује да је положио испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе – за доказ о знању српског
језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Пријавни формулар и важеће, односно оверене
фотокопије докумената тражених у конкурсу, а
којима се доказује испуњеност услова за пријем
у радни однос на оглашено радно место, кандидати достављају на адресу: Основна и средња
школа „9. мај“ Зрењанин, Народне омладине
16, 23000 Зрењанин, путем поште или лично у
просторијама школе, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање (лист „Послови”). У пријави на конкурс кандидат обавезно
мора да наведе контакт телефон и адресу за
пријем поште. За давање обавештења о конкурсу задужена је Зоранка Игрић, референт за
правне, кадровске и административне послове
– административни радник. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос из члана 139 Закона о основама система
Бесплатна публикација о запошљавању

образовања и васпитања, у року од осам дана
од дана истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће
одбацити. Кандидати који испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у радни однос,
који су изабрани у ужи избор, у року од осам
дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. У року
од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и
ученицима конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс
повукао те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима са листе у року од 15 радних дана
од дана сачињавања листе и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима које се
када постане коначно оглашава на званичној
интернет страници министарства надлежног за
послове просвете. Уколико кандидат не дође на
разговор у заказаном термину сматраће се да
је повукао пријаву на конкурс те ће комисија
његову пријаву одбацити.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
„9. МАЈ” ЗРЕЊАНИН
23000 Зрењанин, Народне омладине 16

Дефектолог – наставник са
одељењским старешинством у
посебним условима, разредна
настава у првом образовном циклусу
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Општи услови за пријем лица у радни
однос: 1. да има одговарајуће образовање у
складу са 140 Закона о основама система образовања и васпитања које је стекло: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије): студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука, уз претходно завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета, 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4.
има држављанство Републике Србије; 5. зна

српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Додатни услови за радно
место дефектолог – наставник са одељењским
старешинством у посебним условима – разредна настава у првом образовном циклусу: Кандидат треба да испуњава услове у погледу степена и врсте образовања који су прописани
чланом 3 и чланом 4 Правилника о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике
са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл.
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 17/2018 и
6/2020), односно да је: 1. професор, односно
дипломирани дефектолог за рад са децом ментално ометеном у развоју; 2. дипломирани
дефектолог – олигофренолог; 3. мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална
едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју; 4. дипломирани дефектолог – мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм
Специјална едукација и рехабилитација особа
са тешкоћама у менталном развоју; 5. професор, односно дипломирани дефектолог за рад
са децом оштећеног слуха; 6. дипломирани
дефектолог – сурдоаудиолог; 7. дипломирани
дефектолог одсека (групе или смера) за рад са
лицима оштећеног слуха; 8. наставник дефектолог одсека (групе или смера) за рад са
лицима оштећеног слуха; 9. мастер дефектолог, који је на основним академским студијама
завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација глувих и наглувих особа;
10. дипломирани дефектолог – мастер, који је
на основним академским студијама завршио
студијски програм Специјална едукација и
рехабилитација глувих и наглувих особа; 11.
мастер дефектолог, који је на основним односно мастер академским студијама завршио
модул сметње и поремећаји слуха, 12. професор, односно дипломирани дефектолог за рад
са децом оштећеног вида; 13. дипломирани
дефектолог – тифлолог; 14. мастер дефектолог, који је на основним академским студијама
завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са оштећењем
вида; 15. дипломирани дефектолог – мастер,
који је на основним академским студијама
завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са оштећењем
вида; 16. мастер дефектолог, који је на основним, односно мастер академским студијама
завршио модул сметње и поремећаји вида; 17.
професор, односно дипломирани дефектолог
за рад са телесно инвалидним лицима; 18. мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм
Специјална едукација и рехабилитација особа
са моторичким поремећајима; 19. дипломирани
дефектолог – мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм
Специјална едукација и рехабилитација особа
са моторичким поремећајима; 20. мастер дефектолог, који је на основним, односно мастер
академским студијама завршио модул моторичке сметње и поремећаји; 21. дипломирани
дефектолог – мастер који је на основним академским студијама завршио смер инклузивно
образовање; 22. мастер дефектолог, који је на
основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора; 23.
дипломирани дефектолог – мастер, који је на
основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора; 24.
професор разредне наставе; 25. професор
педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом; 26.
професор разредне наставе и енглеског језика
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за основну школу; 27. мастер учитељ; 28.
дипломирани учитељ – мастер; 29. професор
разредне наставе и ликовне културе за основну
школу. Приликом пријављивања на конкурс
кандидат је дужан да достави: 1. попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; 2. оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању. Кандидат који је стекао
одговарајуће високо образовање по прописима
који уређују високо образовање после 10. септембра 2005. године, доставља и оверену
фотокопију дипломе о стеченом високом образовању првог степена. Када је образовање стечено у некој од република СФРЈ до 27. априла
1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006.
године или у Републици Српској, а врста образовања не одговара врсти образовања која је
прописана чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра
надлежног за послове образовања и васпитања
којим се утврђује да ли је врста образовања
одговарајућа за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника
(члан 143 став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања). Када је образовање
стечено у систему војног школства, кандидат
доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се утврђује испуњеност услова у
погледу стеченог образовања за обављање
послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања). Када
је образовање стечено у иностранству, кандидат доставља и оверену фотокопију решења
министра надлежног за послове образовања и
васпитања којим се утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образовања за
обављање послова наставника, васпитача,
односно стручног сарадника (члан 143 став 3
Закона о основама система образовања и васпитања); 3. оригинал или оверену фотокопију
уверења из казнене евиденције Министарства
унутрашњих послова; 4. оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 5. оверену фотокопију дипломе или
уверења о стеченом одговарајућем образовању
на српском језику или оверену фотокопију
потврде којом се доказује да је положио испит
из српског језика са методиком по програму
одговарајуће високошколске установе – за
доказ о знању српског језика на којем се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Пријавни формулар и важеће, односно оверене фотокопије
докумената тражених у конкурсу, а којима се
доказује испуњеност услова за пријем у радни
однос на оглашено радно место, кандидати
достављају на адресу: Основна и средња школа „9. мај“ Зрењанин, Народне омладине 16,
23000 Зрењанин, путем поште или лично у
просторијама школе, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање (лист „Послови“). У пријави на конкурс кандидат обавезно
мора да наведе контакт телефон и адресу за
пријем поште. За давање обавештења о конкурсу задужена је Зоранка Игрић, референт за
правне, кадровске и административне послове
– административни радник. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам
дана од дана истека рока за пријем пријава.
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Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија
ће одбацити. Кандидати који испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у радни
однос, који су изабрани у ужи избор, у року од
осам дана упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. У
року од осам дана од дана пријема резултата
психолошке процене способности за рад са
децом и ученицима Конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима сматраће се
да је пријаву на конкурс повукао те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе
у року од 15 радних дана од дана сачињавања
листе и доноси решење о избору кандидата у
року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима које се када постане коначно оглашава на званичној интернет страници
министарства надлежног за послове просвете.
Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном термину сматраће се да је повукао
пријаву на конкурс те ће комисија његову
пријаву одбацити.

Дефектолог – наставник у посебним
условима, корективно стимулативне
вежбе – логопедске вежбе –
подршка
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
(место рада Зрењанин, Фаркаждин и
Елемир/Тараш).

УСЛОВИ: Општи услови за пријем лица у радни однос: 1. да има одговарајуће образовање
у складу са 140 Закона о основама система
образовања и васпитања које је стекло: 1) на
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије): студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета,
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука уз претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета, 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; 2. 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. Додатни услови за радно место
дефектолог – наставник у посебним условима
– корективно-стимулативне вежбе, логопедске

вежбе: Кандидат треба да испуњава услове у
погледу степена и врсте образовања који су
прописани чланом 7 став 4 тачка 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју и
инвалидитетом („Сл. гласник РС – Просветни
гласник”, бр. 17/2018 и 6/2020), односно да је:
1. професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом са сметњама у говору; 2.
дипломирани дефектолог - логопед; 3. мастер
дефектолог, који је на основним академским
студијама завршио студијски програм логопедије; 4. дипломирани дефектолог - мастер, који
је на основним академским студијама завршио
студијски програм логопедије; 5. дипломирани
дефектолог – мастер који је на основним академским студијама завршио смер логопедија;
6. мастер логопед. Приликом пријављивања
на конкурс кандидат је дужан да достави: 1.
попуњен пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; 2. оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању. Кандидат који
је стекао одговарајуће високо образовање по
прописима који уређују високо образовање од
10. септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе о стеченом високом
образовању првог степена. Када је образовање
стечено у некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006.
године или у Републици Српској, а врста образовања не одговара врсти образовања која је
прописана чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра
надлежног за послове образовања и васпитања
којим се утврђује да ли је врста образовања
одговарајућа за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника
(члан 143 став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања). Када је образовање
стечено у систему војног школства, кандидат
доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се утврђује испуњеност услова
у погледу стеченог образовања за обављање
послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања). Када
је образовање стечено у иностранству, кандидат доставља и оверену фотокопију решења
министра надлежног за послове образовања
и васпитања којим се утврђује испуњеност
услова у погледу стеченог образовања за
обављање послова наставника, васпитача,
односно стручног сарадника (члан 143 став 3
Закона о основама система образовања и васпитања); 3. оригинал или оверену фотокопију
уверења из казнене евиденције Министарства
унутрашњих послова; 4. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 5. оверену фотокопију дипломе
или уверења о завршеној средњој, вишој или
високој стручној спреми на српском језику или
оверену фотокопију потврде којом се доказује
да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе
– за доказ о знању српског језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Пријавни формулар и важеће, односно оверене фотокопије
докумената тражених у конкурсу, а којима се
доказује испуњеност услова за пријем у радни однос на оглашено радно место, кандидати достављају на адресу: Основна и средња
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школа „9. мај” Зрењанин, Народне омладине
16, 23000 Зрењанин, путем поште или лично у
просторијама школе, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање (лист „Послови”). У пријави на конкурс кандидат обавезно
мора да наведе контакт телефон и адресу за
пријем поште. За давање обавештења о конкурсу задужена је Зоранка Игрић, референт за
правне, кадровске и административне послове
– административни радник. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања, у року од осам дана
од дана истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће
одбацити. Кандидати који испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у радни однос,
који су изабрани у ужи избор, у року од осам
дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. У року
од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и
ученицима, конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс
повукао те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима са листе у року од 15 радних дана
од дана сачињавања листе и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима које се
када постане коначно оглашава на званичној
интернет страници министарства надлежног за
послове просвете. Уколико кандидат не дође на
разговор у заказаном термину сматраће се да
је повукао пријаву на конкурс те ће комисија
његову пријаву одбацити.

Дефектолог – наставник у посебним
условима, корективно стимулативне
вежбе – логопедске вежбе –
подршка
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
(место рада Зрењанин и Кумани)

УСЛОВИ: Општи услови за пријем лица у радни однос: 1. да има одговарајуће образовање
у складу са 140 Закона о основама система
образовања и васпитања које је стекло: 1) на
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије): студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета,
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука уз претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета, 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; 2. 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
Бесплатна публикација о запошљавању

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. Додатни услови за радно место
дефектолог – наставник у посебним условима
– корективно стимулативне вежбе - логопедске вежбе: Кандидат треба да испуњава услове у погледу степена и врсте образовања који
су прописани чланом 7 став 4 тачка 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју и
инвалидитетом („Сл. гласник РС – Просветни
гласник”, бр. 17/2018 и 6/2020), односно да је:
1. професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом са сметњама у говору; 2.
дипломирани дефектолог - логопед; 3. мастер
дефектолог, који је на основним академским
студијама завршио студијски програм логопедије; 4. дипломирани дефектолог – мастер, који
је на основним академским студијама завршио
студијски програм логопедије; 5. дипломирани
дефектолог - мастер који је на основним академским студијама завршио смер логопедија;
6. мастер логопед. Приликом пријављивања
на конкурс кандидат је дужан да достави: 1.
попуњен пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; 2. оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању. Кандидат који
је стекао одговарајуће високо образовање по
прописима који уређују високо образовање од
10. септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе о стеченом високом
образовању првог степена. Када је образовање
стечено у некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006.
године или у Републици Српској, а врста образовања не одговара врсти образовања која је
прописана чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра
надлежног за послове образовања и васпитања
којим се утврђује да ли је врста образовања
одговарајућа за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника
(члан 143 став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања). Када је образовање
стечено у систему војног школства, кандидат
доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се утврђује испуњеност услова
у погледу стеченог образовања за обављање
послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања). Када
је образовање стечено у иностранству, кандидат доставља и оверену фотокопију решења
министра надлежног за послове образовања
и васпитања којим се утврђује испуњеност
услова у погледу стеченог образовања за
обављање послова наставника, васпитача,
односно стручног сарадника (члан 143 став 3
Закона о основама система образовања и васпитања); 3. оригинал или оверену фотокопију
уверења из казнене евиденције Министарства
унутрашњих послова; 4. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 5. оверену фотокопију дипломе
или уверења о завршеној средњој, вишој или
високој стручној спреми на српском језику или

оверену фотокопију потврде којом се доказује
да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе
– за доказ о знању српског језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Пријавни формулар и важеће, односно оверене фотокопије
докумената тражених у конкурсу, а којима се
доказује испуњеност услова за пријем у радни однос на оглашено радно место, кандидати достављају на адресу: Основна и средња
школа „9. мај” Зрењанин, Народне омладине
16, 23000 Зрењанин, путем поште или лично у
просторијама школе, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање (лист „Послови”). У пријави на конкурс кандидат обавезно
мора да наведе контакт телефон и адресу за
пријем поште. За давање обавештења о конкурсу задужена је Зоранка Игрић, референт за
правне, кадровске и административне послове
- административни радник. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања, у року од осам дана
од дана истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће
одбацити. Кандидати који испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у радни однос,
који су изабрани у ужи избор, у року од осам
дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. У року
од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и
ученицима конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс
повукао те ће комисија његову пријаву одбацити.Конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима са листе у року од 15 радних дана
од дана сачињавања листе и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима које се
када постане коначно оглашава на званичној
интернет страници министарства надлежног за
послове просвете. Уколико кандидат не дође на
разговор у заказаном термину сматраће се да
је повукао пријаву на конкурс те ће комисија
његову пријаву одбацити.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
„9. МАЈ“ ЗРЕЊАНИН
23000 Зрењанин
Народне омладине 16

Наставник предметне наставе са
одељењским старешинством у
посебним условима, у подручју
рада Машинство и обрада метала
– предмети: Основе машинства са
10% радног времена, Технологија
рада са 40% радног времена и
Материјали и обрада метала са 20%
радног времена
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Општи услови за пријем лица у радни однос: 1. да има одговарајуће образовање
у складу са чланом 140 и чланом 141 став 4
Закона о основама система образовања и васпитања: 1) које је стечено на студијама дру12.05.2021. | Број 933 |
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гог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије): студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета, студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука уз претходно завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета, 2) које је стечено на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; 3) које је стечено
на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или
лице које је стекло више образовање; 4) завршавањем одговарајућег средњег образовања и
полагањем специјалистичког, односно мајсторског испита и које има петогодишње радно искуство у струци стечено после специјалистичког,
односно мајсторског испита; 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. Додатни услови за радно место
наставник предметне наставе са одељењским
старешинством у посебним условима – у подручју рада Машинство и обрада метала, предмета Основе машинства, Технологија рада и
Материјали и обрада метала: Кандидат треба да испуњава услове у погледу степена и
врсте образовања који су прописани чланом 5
тч. 2, 4, 5 Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама за ученике
лако ментално ометене у развоју (“Сл. гласник
РС – Просветни гласник”, бр. 1/95, 24/04, 10/09,
2/12, 11/16 и 14/20), односно да је:
За предмет Основе машинства: 1. дипломирани инжењер машинства; 2. професор машинства; 3. дипломирани дефектолог за методику
наставе за предмете у подручју рада Машинство и обрада метала. Наставници, поред стручне спреме предвиђене у тч. 1 и 2 морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност
или стручну спрему дипломираног дефектолога.
За предмет Материјали и обрада метала:
1. дипломирани инжењер технологије – група неорганско-технолошка; 2. дипломирани
инжењер машинства; 3. професор машинства;
4. дипломирани инжењер металургије; 5.
дипломирани дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада машинство и
обрада метала. Наставници, поред стручне
спреме предвиђене у тч. 1 до 4 морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност
или стручну спрему дипломираног дефектолога.
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За предмет Технологија рада: 1. дипломирани инжењер машинства; 2. инжењер машинства; 3. професор машинства дипломирани
дефектолог; 4. дипломирани педагог општетехничког образовања; 5. дипломирани дефектолог за методику наставе за предмете у подручју
рада машинство и обрада метала. Наставници,
поред стручне спреме предвиђене у тч. 1 до 4
морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног
дефектолога.
Приликом пријављивања на конкурс кандидат је дужан да достави: 1. попуњен пријавни
формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја; 2. оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању. Кандидат који је стекао
одговарајуће високо образовање по прописима
који уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању
првог степена. Када је образовање стечено у
некој од република СФРЈ до 27. априла 1992.
године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године
или у Републици Српској, а врста образовања
не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања, кандидат доставља и
оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим
се утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143
став 1 Закона о основама система образовања
и васпитања). Када је образовање стечено у
систему војног школства, кандидат доставља и
оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим
се утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника
(члан 143 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања). Када је образовање
стечено у иностранству, кандидат доставља и
оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим
се утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника
(члан 143 став 3 Закона о основама система
образовања и васпитања); 3. оригинал или
оверену фотокопију доказа о стеченој одговарајућој оспособљености за рад са децом и ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом односно оригинал или оверену фотокопију
уверења о поседовању стручне дефектолошке оспособљености или оверену фотокопију
дипломе односно уверења о поседовању стручне спреме дипломираног дефектолога, уколико
није дипломирани дефектолог; 4. оригинал или
оверену фотокопију уверења из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова;
5. оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије; 6. оверену
фотокопију дипломе или уверења о завршеној
средњој, вишој или високој стручној спреми на
српском језику или оверену фотокопију потврде којом се доказује да је положио испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе – за доказ о знању српског
језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Пријавни формулар и важеће, односно оверене
фотокопије докумената тражених у конкурсу, а
којима се доказује испуњеност услова за пријем

у радни однос на оглашено радно место, кандидати достављају на адресу: Основна и средња
школа „9. мај” Зрењанин, Народне омладине
16, 23000 Зрењанин, путем поште или лично у
просторијама школе, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање (лист „Послови“). У пријави на конкурс кандидат обавезно
мора да наведе контакт телефон и адресу за
пријем поште. Комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос из
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам дана од дана
истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће одбацити.
Кандидати који испуњавају конкурсом тражене
услове за пријем у радни однос, који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. У року од осам дана
од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима
конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс
повукао те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима са листе у року од 15 радних дана
од дана сачињавања листе и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима које се
када постане коначно оглашава на званичној
интернет страници министарства надлежног за
послове просвете. Уколико кандидат не дође на
разговор у заказаном термину сматраће се да
је повукао пријаву на конкурс те ће комисија
његову пријаву одбацити.

Наставник практичне наставе са
одељењским старешинством у
посебним условима, у подручју рада
Машинство и обрада метала

са 20% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Општи услови за пријем лица у радни
однос: 1. да има одговарајуће образовање у
складу са чланом 140 и чланом 141 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) које је стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије): студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог
степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука уз претходно завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета,
2) које је стечено на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; 3) које је стечено на
студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или
лице које је стекло више образовање; 4) завршавањем одговарајућег средњег образовања и
полагањем специјалистичког, односно мајсторског испита и које има петогодишње радно
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искуство у струци стечено после специјалистичког, односно мајсторског испита; 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. Додатни услови за радно место
наставник практичне наставе са одељењским
старешинством у посебним условима -у подручју рада машинство и обрада метала: Кандидат треба да испуњава услове у погледу степена и врсте образовања који су прописани
чланом 5 тачка 6 Правилника о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама за
ученике лако ментално ометене у развоју (“Сл.
гласник РС – Просветни гласник” бр. 1/95,
24/04, 10/09, 2/12, 11/16 и 14/20), односно да
је: 1. дипломирани дефектолог - олигофренолог
са савладаним програмом методике машинства
и обраде метала; 2. дипломирани инжењер
машинства; 3. професор машинства; 4.
инжењер машинства; 5. дипломирани педагог
општег образовања; 6. виши стручни радник
металске струке; 7. наставник практичне наставе металске струке; 8. наставник општетехничког образовања; 9. лемилац, бравар, лимар,
аутолимар, ковач, пресер, заваривач и аутомеханичар, са положеним специјалистичким испитом. Наставници, поред стручне спреме предвиђене у тч. 2 до 8 морају имати стечено и
најмање средње образовање за одговарајући
образовни профил. Наставници практичне
наставе, поред предвиђене стручне спреме
морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног
дефектолога. Приликом пријављивања на конкурс кандидат је дужан да достави: 1. попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; 2. оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању. Кандидат који је стекао
одговарајуће високо образовање по прописима
који уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању
првог степена. Када је образовање стечено у
некој од република СФРЈ до 27. априла 1992.
године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године
или у Републици Српској, а врста образовања
не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног
за послове образовања и васпитања којим се
утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143
став 1 Закона о основама система образовања и
васпитања). Када је образовање стечено у систему војног школства, кандидат доставља и
оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим
се утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставБесплатна публикација о запошљавању

ника, васпитача, односно стручног сарадника
(члан 143 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања). Када је образовање
стечено у иностранству, кандидат доставља и
оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим
се утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника
(члан 143 став 3 Закона о основама система
образовања и васпитања); 3. оригинал или оверену фотокопију доказа о стеченој одговарајућој оспособљености за рад са децом и ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом
односно оригинал или оверену фотокопију уверења о поседовању стручне дефектолошке
оспособљености или оверену фотокопију
дипломе односно уверења о поседовању стручне спреме дипломираног дефектолога-уколико
није дипломирани дефектолог; 4. оригинал или
оверену фотокопију уверења из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова; 5.
оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије; 6. оверену
фотокопију дипломе или уверења о завршеној
средњој, вишој или високој стручној спреми на
српском језику или оверену фотокопију потврде
којом се доказује да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе – за доказ о знању српског
језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси
изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Пријавни формулар и важеће, односно
оверене фотокопије докумената тражених у
конкурсу, а којима се доказује испуњеност услова за пријем у радни однос на оглашено радно
место, кандидати достављају на адресу: Основна и средња школа „9. мај“ Зрењанин, Народне
омладине број 16, 23000 Зрењанин, путем
поште или лично у просторијама школе, у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији Националне службе за запошљавање (лист „Послови“). У пријави на конкурс
кандидат обавезно мора да наведе контакт
телефон и адресу за пријем поште. Комисија
утврђује испуњеност услова кандидата за
пријем у радни однос из члана 139 Закона о
основама система образовања и васпитања, у
року од осам дана од дана истека рока за
пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне
пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који
испуњавају конкурсом тражене услове за
пријем у радни однос, који су изабрани у ужи
избор, у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. У року од осам дана од дана
пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима конкурсна
комисија сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос.
Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
сматраће се да је пријаву на конкурс повукао те
ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са
листе у року од 15 радних дана од дана сачињавања листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима које се када постане
коначно оглашава на званичној интернет страници министарства надлежног за послове просвете. Уколико кандидат не дође на разговор у
заказаном термину сматраће се да је повукао
пријаву на конкурс те ће комисија његову
пријаву одбацити.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
„9. МАЈ” ЗРЕЊАНИН
23000 Зрењанин, Народне омладине 16

Секретар установе

у посебним условима
УСЛОВИ: Услови за пријем лица у радни однос:
1. да има образовање из области правних наука
у складу са чланом 140 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања које је
стекло: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије): студије
другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука уз претходно
завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године;
2. 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. Приликом пријављивања на конкурс кандидат је дужан да достави:
1. попуњен пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; 2. оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању; 3. оригинал
или оверену фотокопију уверења из казнене
евиденције Министарства унутрашњих послова;
4. оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије; 5. оверену
фотокопију дипломе или уверења о завршеној
средњој, вишој или високој стручној спреми на
српском језику или оверену фотокопију потврде
којом се доказује да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе - за доказ о знању српског језика. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Пријавни формулар и важеће, односно оверене
фотокопије докумената тражених у конкурсу, а
којима се доказује испуњеност услова за пријем
у радни однос на оглашено радно место, кандидати достављају на адресу: Основна и средња
школа „9. мај” Зрењанин, Народне омладине
16, 23000 Зрењанин, путем поште или лично у
просторијама школе, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање (публикација
„Послови”). У пријави на конкурс кандидат обавезно мора да наведе контакт телефон и адресу
за пријем поште. За давање обавештења о кон12.05.2021. | Број 933 |
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курсу задужена је Зоранка Игрић, референт за
правне, кадровске и административне послове
– административни радник. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања, у року од осам дана
од дана истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће
одбацити. Кандидати који испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у радни однос,
који су изабрани у ужи избор, у року од осам
дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. У року
од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и
ученицима конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс
повукао те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима са листе у року од 15 радних дана
од дана сачињавања листе и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима које се
када постане коначно оглашава на званичној
интернет страници министарства надлежног за
послове просвете. Уколико кандидат не дође на
разговор у заказаном термину сматраће се да
је повукао пријаву на конкурс те ће комисија
његову пријаву одбацити.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2А

Оглас објављен 21.04.2021. године, у публикацији „Послови“ број 930, поништава се у целости.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
23101 Зрењанин, Стевице Јовановића 50

Стручни сарадник - педагог
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања, односно да
има: одговарајуће образовање стечено на а)
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета
и студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; б) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године. У складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних
сарадника и васпитача у стручним школама:
дипломирани педагог; професор педагогије;
дипломирани школски психолог – педагог;
дипломирани педагог – мастер; мастер педагог; знање српског језика; психичка, физичка
и здравствена способност за рад са ученицима (доказ о испуњености овог услова прибавља
само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); држављанство Републике Србије;
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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.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс доставити:
попуњен пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (http:
//www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc); оверену
фотокопију дипломе (уверења) о завршеном
факултету; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије;
оригинал или оверена фотокопија уверења
(извода из казнене евиденције) Министарства
унутрашњих послова којим кандидат доказује
да није осуђиван. Фотокопије приложених
докумената морају бити оверене. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријављени кандидати биће позвани на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Рок за подношење пријава са
доказима о испуњавању услова конкурса је 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Пријаве на конкурс слати поштом
или предати лично са назнаком „За конкурс” на
адресу школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПАВА СУДАРСКИ”
Нови Бечеј, Јаше Томића 1

Васпитач
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених
Законом, кандидат треба да испуњава следеће
услове: 1) да поседује 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 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; 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-

но дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем
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 оргиналу 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. оргинал/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
издату од стране МУП-а- не старије од 6 месеци. Рок за подношење пријаве 8 дана од дана
објављивања огласа у публикцији Националне
служе за запошљавање “Послови”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве, као и пријаве са приложеним, а неовереним фотокопијама, неће се
узети у разматрање. Кандидати чије су пријаве
благовремене, потпуне и који испуњавају услове за оглашено радно место, упућују се на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака о чему ће учесници конкурса
бити обавештени на контакт адресе на својим
пријавама. Кандидат који буде изабран, пре
закључења уговора о раду доставља уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима. Пријаве
са кратком биографијом и потребном документацијом доставити на следећу адресу: Предшколска установа „Пава Сударски” Нови Бечеј,
ул.Јаше Томића бр. 1, у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији “Послови”.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2А

Наставник предметне наставе –
наставник хирургије
са 40% радног времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих
услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о
раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука
УС, 113/2017 и 95/18 – аутентично тумачење),
треба да испуњава и посебне услове прописане
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања односно да: 1. има одговарајуће образовање: у складу са чланом 140
Закона о основама система образовања које је
стекло, а) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
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специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета и студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука, уз
претходно завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; б)
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада здравство и социјална
заштита („Службени гласник РС – Просветни
гласник”, број 21/15, 11/16, 13/18, 5/19, 2/20 и
14/20): доктор медицине, специјалиста опште
хирургије или једне од хируршких грана; специјалиста доктор медицине, специјалиста
опште хирургије или једне од хируршких грана;
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 коме се остварује образовно-васпитни рад. Учесници конкурса треба да доставе: 1. попуњен пријавни
формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја (http: //www.mpn.gov.rs);
2. оригинал или оверену фотокопију дипломе
(уверења) о траженој врсти и степену стручне
спреме. Кандидат који је стекао одговарајуће
високо образовање по прописима који уређују
високо образовање од 10. септембра 2005.
године, доставља и оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању првог степена. Када је образовање стечено у некој од
република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у
Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а врста образовања не одговара врсти образовања која је прописана чланом
140 Закона о основама система образовања и
васпитања, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се утврђује
да ли је врста образовања одговарајућа за
обављање послова наставника, васпитача,
односно стручног сарадника (члан 143 став 1
Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у систему
војног школства, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног
за послове образовања и васпитања којим се
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог
образовања за обављање послова наставника,
васпитача, односно стручног сарадника (члан
143 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у иностранству, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног
за послове образовања и васпитања којим се
Бесплатна публикација о запошљавању

утврђује испуњеност услова у погледу стеченог
образовања за обављање послова наставника,
васпитача, односно стручног сарадника (члан
143 став 3. Закона о основама система образовања и васпитања); 3. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 4. доказ о испуњавању услове из
члана 139 став 1 тачка 5) Закона о основама
система образовања и васпитања односно да је
лице стекло средње, више или високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог
језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија) – српски језик; 5. оригинал или оверена
фотокопија уверења (извода из казнене евиденције) Министарства унутрашњих послова
којим кандидат доказује да није осуђиван у
складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о
основама система образовања и васпитања; 6.
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само
изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Рок за подношење пријава са потребним
доказима о испуњавању услова конкурса је 15
дана, рачунајући од дана објављивања текста
конкурса у публикацији Националне службе
за запошљавање „Послови”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве биће одбачене. Пријаве
се шаљу поштом или предају лично на адресу:
Медицинска школа 23000 Зрењанин, Новосадска 2А, са назнаком „За конкурс”. Сва потребна
обавештења можете добити од секретара школе, лично или телефоном на број 023/533-270
и 023/533-273. Комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос из
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам дана од дана
истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће одбацити.
Кандидати који испуњавају конкурсом тражене
услове за пријем у радни однос, који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.У року од осам дана
од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима
конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс
повукао те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима са листе у року од 15 радних дана
од дана сачињавања листе и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима које се
када постане коначно оглашава на званичној
интернет страници Министарства надлежног за
послове просвете. Уколико кандидат не дође на
разговор у заказаном термину сматраће се да
је повукао пријаву на конкурс те ће комисија
његову пријаву одбацити.

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

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих
услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о
раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука
УС, 113/2017 и 95/18 – аутентично тумачење),
треба да испуњава и посебне услове прописане
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања односно да: 1. има одго-

варајуће образовање: у складу са чланом 140
Закона о основама система образовања које је
стекло а) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета и студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука, уз
претходно завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; б)
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада здравство и социјална
заштита („Службени гласник РС – Просветни
гласник”, број 21/15, 11/16, 13/18, 5/19, 2/20 и
14/20): доктор медицине, специјалиста интерне
медицине; специјалиста доктор медицине, специјалиста интерне медицине; 2. има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. није 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 коме се остварује образовно-васпитни рад. Учесници конкурса треба да
доставе: 1. попуњен пријавни формулар који
се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (http: //www.mpn.gov.rs); 2. оригинал
или оверену фотокопију дипломе (уверења)
о траженој врсти и степену стручне спреме.
Кандидат који је стекао одговарајуће високо
образовање по прописима који уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе о
стеченом високом образовању првог степена.
Када је образовање стечено у некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној
Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а врста образовања не одговара
врсти образовања која је прописана чланом
140 Закона о основама система образовања и
васпитања, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се утврђује
да ли је врста образовања одговарајућа за
обављање послова наставника, васпитача,
односно стручног сарадника (члан 143 став 1
Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у систему
војног школства, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног
за послове образовања и васпитања којим се
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог
образовања за обављање послова наставника,
васпитача, односно стручног сарадника (члан
143 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стече12.05.2021. | Број 933 |

79

Наука и образовање

но у иностранству, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног
за послове образовања и васпитања којим се
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог
образовања за обављање послова наставника,
васпитача, односно стручног сарадника (члан
143 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања); 3. оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 4. доказ о испуњавању услове из
члана 139 став 1 тачка 5) Закона о основама
система образовања и васпитања односно да је
лице стекло средње, више или високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог
језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија) – српски језик; 5. оригинал или оверена
фотокопија уверења (извода из казнене евиденције) Министарства унутрашњих послова
којим кандидат доказује да није осуђиван у
складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о
основама система образовања и васпитања; 6.
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само
изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Рок за подношење пријава са потребним
доказима о испуњавању услова конкурса је 15
дана, рачунајући од дана објављивања текста
конкурса у публикацији Националне службе
за запошљавање „Послови”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве биће одбачене. Пријаве
се шаљу поштом или предају лично на адресу:
Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Новосадска 2А са назнаком „За конкурс”. Сва потребна
обавештења можете добити од секретара школе, лично или телефоном на број 023/533-270
и 023/533-273. Комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос из
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам дана од дана
истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће одбацити.
Кандидати који испуњавају конкурсом тражене
услове за пријем у радни однос, који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.У року од осам дана
од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима
конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс
повукао те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима са листе у року од 15 радних дана
од дана сачињавања листе и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана

обављеног разговора са кандидатима које се
када постане коначно оглашава на званичној
интернет страници Министарства надлежног за
послове просвете. Уколико кандидат не дође на
разговор у заказаном термину сматраће се да
је повукао пријаву на конкурс те ће комисија
његову пријаву одбацити.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН”
Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
тел. 023/550-501

Сарадник у звање асистента за
ужу научну област Информационе
технологије
на одређено време од три године
4 извршиоца

УСЛОВИ: студент докторских студија који је
сваки од претходних степена студија завршио
са просечном оценом најмање осам (8) и који
показује смисао за наставни рад.
ОСТАЛО: пријаве са прилозима, докази о
испуњавању услова конкурса, биографија, оверене фотокопије диплома о одговарајућем академском и стручном звању, списак објављених
научних и стручних радова, књиге и саме радове подносе се Факултету у року од 8 од дана
објављивања у публикацији „Послови” на адресу: Технички факултет „Михајло Пупин”Зрењанин Ђуре Ђаковића бб/ за конкурс. Контакт
телефон: 023/550-501.

ОСНОВНА ШКОЛА
”БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
23217 Александрово, Николе Тесле 29

Наставник математике

са 88,89% радног времена
УСЛОВИ: услови за пријем у радни однос: учесник конкурса поред општих услова прописаних
чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени
гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/2014, 13/2017- одлука УС и 113/17), треба да
испуњава и посебне услове прописане чланом
139. став 1. 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) и то да: 1. има
одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 2/17,
3/17, 13/18 и 11/19) и чланом 140 Закона о
основама система образовања које је стекло: 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
и студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. Године, 2. има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
ученицима; 3. није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство
Републике Србије; 5. Зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Докази о испуњености услова под
тачком 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ под тачком 2. овог конкурса
прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз
пријаву на конкурс потребно је приложити: 1.
попуњен пријавни формулар преузет са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја РС; 2. Биографију,
3. оригинал или оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању, 4. доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима доставља само изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду; 5. оригинал или
оверена фотокопија уверења (извода из казнене евиденције) Министарства унутрашњих
послова којим кандидат доказује да није осуђиван у складу са чланом 139. став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(да није старије од 6 месеци); 6. оригинал или
оверена фотокопија уверења о држављанству
(да није старије од 6 месеци); 7. оригинал или
оверена фотокопија Извода из матичне књиге
рођених. Пријаве слати на адресу: ОШ „Бранко Радичевић”, Николе Тесле 29, 23217 Александрово бр. тел. 023/817-156. Са назнаком „За
конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Конкурс за пријем у радни однос спроводи Конкурсна комисија коју ће
директор именовати посебним решењем.

Највећа понуда слободних
послова на једном месту
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У ПРАХОВУ ОДРЖАНА
ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЈАВНИХ ПОЗИВА
Ф

илијала Бор Националне службе за запошљавање је
28. априла, у просторијама компаније „Еликсир Прахово“ организовала за послодавце из Прахова презентацију
мера активне политике запошљавања планираних за 2021.
годину.
Презентацији су присуствовали представници компаније „Еликсир Прахово“ као дела пословног система „Еликсир групе“ и представници компаније „Phosphea Danube“,
са којом „Еликсир Прахово“ има интензивну пословну сарадњу.
В. д. директора Филијале Бор НСЗ Лидија Начић и њене
сараднице задужене за запошљавање особа са инвалидитетом и спровођење програма запошљавања, предузетништва
и образовања и обука, упознале су послодавце са Акционим
планом запошљавања за период 2021–2023. године, приоритетима активне политике запошљавања и улогом Националне службе у њеној реализацији.
Презентација је првенствено била усмерена ка финансијским програмима и мерама, а акценат је стављен на њихове специфичности, предуслове за учешће у њима и обавезе учесника, али и погодности које ове мере предвиђају
како за послодавце, тако и за ангажована лица.
Поменуте компаније до сада нису користиле мере активне политике запошљавања које спроводи Национална
служба, али су након позитивног искуства са учешћем у
програму „Моја прва плата“ и ангажовања седморо младих,

Бесплатна публикација о запошљавању

изразиле жељу да успоставе интензивнију сарадњу са борском филијалом НСЗ.
С обзиром да ове компаније заједно запошљавају око
1.000 радника и да у наредном периоду намеравају да конкуришу код НСЗ за укључивање у мере и програме запошљавања, овакав вид презентације је специјално организован како би њихови представници имали прилику да у
директном разговору искажу недоумице, поставе питања и
добију конкретне одговоре.
Поред презентација за веће послодавце из борског
округа са којима је потребно успоставити или интензивирати сарадњу, информисање послодаваца о актуелним јавним
позивима и конкурсима се, у складу са епидемиолошким
препорукама, реализује претежно електронским путем. До
сада је на овај начин информисано више од 70 послодаваца,
међу којима су и они који ће први пут користити програме
НСЗ, али и предузетници који су своје пословање започели
уз помоћ субвенција НСЗ а сада им се отварају могућности
за проширење посла и запошљавање нових радника.
Интересовање за овогодишње јавне позиве и конкурсе
у борском округу је значајно веће у односу на претходне године, пре свега када је реч о субвенцијама за самозапошљавање и запошљавање особа из категорије теже запошљивих
на новоотвореним радним местима.
Бранкица Михајловић Илић
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Преко јавних позива НСЗ прошле
године запослено 636 Краљевчана
У

краљевачкој филијали НСЗ крајем априла је одржана презентација актуелних јавних позива НСЗ, односно програма
и мера субвенционисаног запошљавања који ће бити реализовани у овој години. Презентацији су присуствовали чланови
локалног Савета за запошљавање, састављеног од представника градске власти, Школске управе, Привредне коморе,
Центра за социјални рад и удружења теже запошљивих категорија грађана.
Обраћајући се присутнима, директорка Филијале Краљево НСЗ Снежана Прелић је истакла да је прошле године 636
Краљевчана користило мере и програме Националне службе,
а да је ове године за субвенционисано запошљавање држава
издвојила укупно 5,7 милијарди динара.
- Преко наше филијале прошле године је уложено 114 милиона динара у запошљавање, преквалификацију, унапређење
знања и вештина, стручну праксу или приправнички стаж, а

неку од ових могућности су искористила 554 Краљевчана. Поред тога, кроз посебан програм Град Краљево је уложио 10 милиона динара, НСЗ 5 милиона и на тај начин смо обухватили
још 82 незапослена - рекла је Прелићева и поручила да се ове
године очекују слични резултати.
Према речима градоначелника Краљева Предрага Терзића, у последње 4 године постигнути су значајни успеси на
пољу запошљавања, нарочито прошле године, када је број незапослених на евиденцији НСЗ смањен за чак 13,6%.
- Међу незапосленима у Краљеву доминирају жене, са 61%,
док учешће дугорочно незапослених, односно оних који су без посла дуже од годину дана, износи чак 68%. У току је израда Локалног акционог плана запошљавања за период 2021-2023. године, у
коме ће фокус бити на теже запошљивим категоријама, а ту
спадају и млађи од 30 година без радног искуства, старији од 50
година, особе са инвалидитетом (ОСИ) и припадници ромске
националности. Смањењу незапослености доприноси и дуално образовање. У средњим школама имамо неколико смерова
чији је циљ да ученици по завршетку школовања добију посао
у фирмама у којима су били на пракси. Важно је да сви радимо
тимски, у сарадњи са државом, председником Србије и Владом
- рекао је градоначелник.
Како кажу у краљевачкој филијали, у овом граду тежиште
мера и програма НСЗ и надаље ће бити на додатном образовању и усавршавању незапослених суграђана, нарочито оних
који су са ниским или без икаквих радних квалификација, али и
на преквалификацији дугорочно незапослених, као и на стварању шанси да млади са високим и средњим образовањем
стекну радно искуство одмах након школовања.
Србислав Антонијевић

Вршачки послодавци заинтересовани
за конкурсе НСЗ
В

ршачка филијала Националне службе за запошљавање је 27.
априла, у просторијама Градске управе, организовала презентацију активних мера запошљавања финансираних из буџета Републике, које ће бити реализоване у току ове године.
У складу са здравственим безбедносним мерама које су на
снази у земљи, презентација актуелних јавних позива је организована за мањи број послодаваца, који су том приликом упознати са
условима конкурисања, начинима реализације програма запошљавања, као и са документацијом потребном за подношење захтева.
Национална служба за запошљавање је ове године расписала 13 јавних позива и конкурса за субвенционисано запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих. Сви
конкурси су отворени до 30. новембра, осим јавног позива за доделу субвенција за самозапошљавање, на који незапослена лица
могу да конкуришу до 17. маја, и програма јавних радова, за које
послодавци могу да се пријаве до 10. маја ове године.
Филијала Вршац НСЗ има у плану још две промоције актуелних
јавних позива, у локалним самоуправама Пландиште и Бела Црква.
Сања Рабијац
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ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Н

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

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

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

АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Ваљево

Нови Сад

Врање

Зрењанин

Краљево

Гундулићев венац 23-25
Владике Николаја 1
тел. 011/2929-100, 2929-000 тел. 014/295-600

ПОЗ
И
ЦЕН ВНИ
ТА
080
0 3 Р:
00 3

01

ПОЗИВНИ
ЦЕНТАР

0800 300 301
Место сусрета
незапослених и послодаваца

www.nzs.gov.rs

Алберта Томе 2
Тодора Шпанца 1
тел. 021/488-5901, 021/488-5902 тел. 017/407-100
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

