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343 слободна радна места

Директор НСЗ Зоран Мартиновић обишао тренинг центре за обуку заваривача у Београду и Убу

Најсавременија обука у Србији и региону
З

оран Мартиновић, директор Националне службе
за запошљавање, обишао је
савремени Ernst Klett EDU
тренинг центар за мехатронику у Београду и Галеб
– Ernst Klett EDU тренинг
центар за заваривање у Убу.
Са Оливером Гвозденов, директорком Ernst Klett
Präsenzlernen
Osteuropa
GmbH, Мартиновић је разговарао о резултатима досадашње подршке НСЗ индустријским компанијама.
Захваљујући финансијској
подршци Националне службе за организовање обука
за потребе послодавца за запосленог, компаније су омогућиле својим запосленима
да се усаврше кроз програм Одржавање мехатронских система,
који спроводи Ernst Klett EDU.
Радослав Веселиновић, председник компаније Галеб, са својим стручним тимом представио је савремени Галеб – Ernst Klett
EDU тренинг центар за заваривање у Убу, у коме се реализује званично акредитован програм обуке за РЕЛ и МИГ/МАГ заваривање
по највишим европским стандардима. Полазници су будући или
тренутно запослени у компанијама чија је делатност повезана са

процесима заваривања.
Након ове професионалне
обуке, јединствене у Србији и региону, полазници су спремни да се моментално укључе у радне
процесе компанија.
Тренинг центар у Убу
поседује 16 комплетно
опремљених кабина за заваривање, у процесу обуке
се користе уређаји најновије генерације, а најсавременија заштитна опрема
пружа максималну сигурност у раду. Полазници
стичу знања и вештине по
европском дуалном концепту образовања.
Директор НСЗ је
имао прилику да присуствује презентацији LORCH Cobot-а, комплетне роботске станице за
заваривање, коју је извела инструкторка заваривања Александра
Радосављевић, мастер инжењер машинства са IWE серификатом.
Овом приликом истакнуто је и да Јавни позив за учешће у
финансирању обука на захтев послодавца за незапослена лица
представља прави пут за компаније да дођу до обучених радника
за РЕЛ и МИГ/МАГ заваривање.
Редакција

У посети послодавцу ТЕСТЕР-АЛ у Јагодини
Директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић посетио је ТЕСТЕР-АЛ ДОО Јагодина, компанију са којом
Филијала Јагодина НСЗ има дугогодишњу успешну сарадњу у реализацији различитих мера запошљавања.
ТЕСТЕР-АЛ ДОО је добитник награде Привредне коморе Србије за посебан
допринос развоју привреде региона у 2020. години. Тренутно су у плану нове
инвестиције, које су овом приликом представљене, тако да је састанак био од
посебног значаја у циљу унапређења даље сарадње.
Директор Мартиновић најавио је одржавање првог Виртуелног сајма запошљавања, који ће бити организован 20. маја 2021. године, у периоду од 10 до
16 сати, а на коме ће учествовати и ТЕСТЕР-АЛ, са исказаним потребама за
запошљавањем радника.
ТЕСТЕР-АЛ је током 2020. године запослио 11 лица кроз програм „Моја прва
плата“, а највећи део ангажованих радника биће задржан у радном односу.
У наредном периоду планира се запошљавање још 30 нових радника, те се на
састанку разговарало и о подстицајима за запошљавање Националне службе.
У директним контактима са послодавцима Национална служба за запошљавање шири и унапређује међусобну сарадњу и јача партнерство, што доприноси запошљавању нових радника и унапређењу привредних потенцијала.
Оливера Ђорђевић
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Јавни позив

На основу Уредбе Владе Републике Србије о спровођењу Пилот обуке
за тржиште рада на основу ваучера („Службени гласник РСˮ, број 44/21)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ИЗВОЂАЧЕ ОБУКА РАДИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПИЛОТ
ОБУКЕ ЗА ТРЖИШТЕ РАДА ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ НА ОСНОВУ
ВАУЧЕРА ЗА ОБУКЕ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Пилот обука за тржиште рада за незапослене на основу ваучера подразумева укључивање незапослених у обуке за тржиште рада које за резултат имају стицање знања и вештина које доприносе повећању нивоа
запошљивости или стварају могућности за запошљавање.
Циљна група
Циљну групу кандидата који ће се укључити у обуке чини 200 незапослених:
– који се налазе на евиденцији незапослених Националне службе за
запошљавање,
– без завршеног средњег образовања, односно са завршеном основном
школом или који завршавају основно образовање по моделу функционалног основног образовања одраслих.
Пре укључивања у обуку Национална служба за запошљавање
врши проверу испуњености законских услова и услова из јавног
позива за незапосленог.
Tоком трајања програма, Национална служба за запошљавање на основу
Извештаја о присутности на обуци незапосленим лицима исплаћује:
1. на име месечне новчане помоћи средства у висини од максимално
7.000,00 динара (за пун месечни фонд часова),
2. месечне трошкове превоза за долазак и одлазак са обуке,
3. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.
Ваучер за обуку
Укључивање незапосленог у обуку ће се спровести кроз доделу ваучера
за обуку која је утврђена у Индивидуалном плану запошљавања, а на
основу индивидуалних потреба, могућности и процена у циљу повећања
запошљивости или запошљавања.
Ваучер је упут, издат од стране Националне службе за запошљавање
незапосленом лицу, за похађање обуке утврђене Индивидуалним планом
запошљавања. Незапослени којем је издат ваучер има право да са Листе
извођача изабере извођача код којег ће похађати обуку, у месту свог
пребивалишта или у најближем месту на подручју филијале Националне
службе за запошљавање у којој је пријављен на евиденцију.
Незапослени има обавезу да у року од 7 (седам) дана од дана издавања
ваучера изврши избор и пријави се код изабраног извођача обуке.
Образац ваучера је саставни део овог јавног позива.
Вредност ваучера зависи од сложености обуке, а максимална вредност
не може бити виша од 40.000,00 динара са ПДВ-ом за прву групу сложености, односно 80.000,00 динара са ПДВ-ом за другу групу сложености,
по једној обуци за једног полазника. Разврставање обука по степену сложености приказано је у Каталогу обука. У вредност ваучера укључени су
и трошкови полагања испита за стицање лиценце/атеста, за оне обуке
које то захтевају.
II УСЛОВИ УЧЕШЋА
Право учешћа у реализацији обука може остварити извођач обуке који:
– има статус јавно признатог организатора активности образовања одраслих;
– је средња стручна школа која издаје јавно признату исправу;
– је носилац послова професионалне рехабилитације особа са инвалидитетом, уколико се у обуку укључују незапослене особе са инвалидитетом;
и испуњава следеће услове:
– измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално
осигурање у законским роковима;
– у последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије;
– измирио је раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом да исте
редовно измирује;
– обуку организује у реалном окружењу;
– нуди конкретне обуке на локацијама које су наведене у Каталогу обука;
– нуди реализацију обука чија вредност не прелази максимално дозвољени износ ваучера;
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– самостално организује обуку без ангажовања подизвођача, односно
других извођача обуке.
На овај позив се могу пријавити сви заинтересовани извођачи обука,
према списку обука из Каталога обука, који је саставни део овог јавног
позива и који могу обезбедити услове за реализацију обука у периоду од
01.06.2021. године до 31.12.2021. године.
Проверу испуњености услова Национална служба за запошљавање
вршиће увидом у службене евиденције надлежних државних инстутуција.
III ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Документација за подношење пријаве:
– пријава за учешће у реализацији обука на прописаном обрасцу Националне службе за запошљавање;
– за јавно признате организаторе активности образовања одраслих –
доказ о одобрењу за извођење обуке министарства надлежног за послове образовања или Агенције за квалификације; план и програм обуке;
– за средње стручне школе – доказ о сагласности на одлуку о проширеној делатности министарства надлежног за послове образовања; план и
програм обуке;
– за носиоце послова професионалне рехабилитације особа са инвалидитетом – одобрење за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације особа са инвалидитетом министарства надлежног за
послове запошљавања; план и програм обуке.
Национална служба за запошљавање задржава право да тражи и друге
доказе релевантне за одлучивање о поднетој пријави.
Начин подношења пријаве
Пријава за учешће у реализацији обука подноси се Дирекцији Национaлне службе за запошљавање (адреса: Краља Милутина 8, 11000
Београд) непосредно, поштом или електронским путем на e-mail:
Sektorzapodrskuzaposljavanju@nsz.gov.rs, на прописаном обрасцу који је
саставни део овог позива.
Рок за подношење пријаве: Сви заинтересовани извођачи обука
пријаву могу доставити најкасније до 25.05.2021. године.
IV ФОРМИРАЊЕ ЛИСТЕ ИЗАБРАНИХ ИЗВОЂАЧА ОБУКЕ
По пријему пријаве, Национална служба за запошљавање врши проверу
валидности пријаве и испуњености услова за учешће у реализацији обуке
за незапослене на основу ваучера.
У року од 7 дана од дана истека рока за подношење пријава, Национална
служба за запошљавање ће формирати Листу изабраних извођача обука
и објавити је на својој интернет страници.
Листа извођача обука садржи: назив, седиште и контакт податке извођача обуке, назив обуке, трајање обуке (број сати и динамику спровођења),
место извођења, назив исправе која се издаје након савладане обуке и
цену обуке.
V ЗАКЉУЧИВАЊЕ СПОРАЗУМА
Закључивање споразума са извођачем обуке
Национална служба за запошљавање и извођач обуке у року од 15 дана
од дана објављивања Листе изабраних извођача обука закључују споразум којим уређују међусобна права и обавезе.
У циљу закључивања споразума извођач обуке је у обавези да достави:
– фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке, за
текући рачун на који ће бити вршене уплате средстава за трошкове
обуке,
– фотокопију / очитану личну карту овлашћеног лица.
Потписани споразум са извођачем обуке ће се реализовати у складу са
избором извођача обуке од стране незапосленог упућеног на обуку.
Закључивање уговора са полазником обуке
Након избора извођача обуке од стране полазника обуке, Национална
служба за запошљавање и полазник обуке закључују уговор којим се
регулишу међусобна права и обавезе.
VI ОБАВЕЗЕ ИЗ СПОРАЗУМА
Извођач обуке код кога се незапослени укључи у обуку, у обавези је да током трајања обуке:
– полазника укључи у обуку на основу ваучера који му је издала Национална служба за запошљавање, у року од 15 дана од дана пријема ваучера;
– упозна полазника обуке са планом и програмом обуке и његовим обавезама;
– доставља редовно Националној служби за запошљавање извештаје о
присутности полазника на обуци, најкасније до 5. у месецу за претходни месец, а на основу вођења евиденције о присутности полазника на
обуци;
– обучи полазника у складу са програмом обуке;
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– уколико полазник прекине обуку, обавести Националну службу за запошљавање и ако надлежна филијала и извођач обуке процене да се ново
лице може обучити током преосталог периода трајања обуке, укључи
замену на обуку за преостало време;
– омогући Националној служби за запошљавање контролу реализације
обавеза из споразума;
– обавести Националну службу за запошљавање о свим променама које
су од значаја за реализацију споразума у року од 8 дана од дана настанка промене.
Извођач обуке је у обавези да после завршетка обуке:
– изда полазнику обуке одговарајућу јавну исправу;
– по завршетку обуке достави Националној служби за запошљавање
писани извештај о реализацији обуке, списак издатих јавних исправа и
копије издатих јавних исправа;
– достави рачун Националној служби за запошљавање заједно са потписаним ваучером.
Плаћање трошкова обуке
Национална служба за запошљавање исплату трошкова обуке врши
након завршетка обуке на основу достављеног рачуна извођача обуке
са ваучером.
Национална служба за запошљавање је у обавези да извођачу обуке
изврши плаћање у пуном износу само за полазника обуке који је обуку у
целости завршио, по јединичним ценама исказаним у пријави за учешће
у реализацији обука. У случају да полазник који је прекинуо похађање
обуке пре завршетка исте, не буде замењен другим полазником који ће у
целости завршити обуку за преостало време трајања обуке, Национална

служба за запошљавање ће плаћање вршити у износу који процентуално
одговара учешћу броја часова које је полазник похађао пре напуштања
обуке у укупном броју часова за предметну обуку.
VII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
Сви подаци о личности који буду достављени Националној служби за
запошљавање биће обрађивани искључиво у сврху учешћа у Јавном
позиву, а у складу са Законом о заштити података о личности.
Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица Националне
службе за запошљавање која су обавезана на чување поверљивости
података о личности и неће их откривати трећој страни, осим ако је
то неопходно у сврху контроле поступка спровођења Јавног позива или
ревизије.
Национална служба за запошљавање ће чувати податке о личности у
законом предвиђеном року, уз примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера.
Лица чији се подаци обрађују имају право на приступ, исправку и брисање својих података, право на ограничење обраде својих података,
право на приговор и право на притужбу Поверенику за информације од
јавног значаја и заштиту података о личности.
VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
За додатне информације о пријави за учешће у реализацији обуке на
основу ваучера извођачи обуке могу се обратити електронским путем на
e-mail: Sektorzapodrskuzaposljavanju@nsz.gov.rs.

Највећа понуда слободних послова на једном месту
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Б Е О Г РА Д
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
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“, брoj 2/19) и Закључка Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно
радно ангажовање код корисника јавних средстава: 51 број: 112-9659/2020 од 27. новембра
2020. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство пољопривреде, шумарства
и водопривреде – Дирекција за националне
референтне лабораторије, Београд – Земун,
Батајнички друм 7, део 10.
II Радно место које се попуњава:

Радно место руководилац
Лабораторије, у звању виши
саветник

Лабораторија за испитивање
контаминената у храни и храни за
животиње, Дирекција за националне
референтне лабораторије
1 извршилац
Опис послова: руководи и координира радом
Лабораторије (планира, усмерава и надзире
рад државних службеника у Лабораторији);
организује пријем, обраду узорака и стара се
о функционалности лабораторијског информционог система; надзире активности у вези са
лабораторијским испитивањима присуства контаминената, тешких метала и пестицида у храни и храни за животиње применом физичко-хемијских, конвенционалних и савремених метода
гасне, масене спектрометрије у гасној и течној
хроматографији; стара се о поузданости издавања резултата и верификује извештаје о лабораторијским испитивањима; прати потрошњу
лабораторијског материјала и планира његову
набавку; учествује у припреми и прати реализацију поступка акредитације и примену стандардних оперативних процедура, спровођење
програма еталонирања и вођења картона опреме, хемикалија и реагенаса; организује и спроводи валидације и верификације метода, програме оспособљавања лабораторијског особља;
учествује у припреми предлога буџета Дирекције у делу који се односи на рад Лабораторије
за испитивање остатака ветеринарских лекова,
пестицида и других штетних материја у храни;
обавља и друге послове по налогу начелника
Лабораторије.
Услови: стечено високо образовање из научне
области хемијске науке (дипл. хемичар, дипл.
хемичар – мастер, дипл. хемичар – специјалиста, струк. хемичар – специјалиста) или из
научне области физичко-хемијске науке на студијама другог степена (дипл. физикохемичар,
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дипл. физикохемичар – мастер, дипл. физикохемичар – специјалиста, струк. физикохемичар
– специјалиста) или из научне области технолошко инжењерство – смер прехрамбена технологија или смер биохемијско инжењерство и
биотехнологија 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 или из научне области ветеринарске науке
на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету, радно искуство у струци од најмање 7 година, од чега 1 година радног искуства на пословима сарадника за физичко-хемијска испитивања; положен државни стручни
испит, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада: Београд – Земун, Батајнички друм
7, део 10.
III Компетенције које се проверавају у
изборном поступку: 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 спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне
компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
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 „дигитална писменост“
(поседовање знања и вештина у основама
коришћења рачунара, основама коришћења
интернета, обради текста и табела, табеларне
калкулације), ако учесник конкурса поседује
важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из
наведених области, на траженом нивоу и жели
да на основу њега буде ослобођен тестирања
компетенције – „дигитална писменост“, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у
потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару),
достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом
у достављени доказ не може потпуно да оцени
поседовање ове компетенције.
Информације o материјалимa 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 буду испунили
мерила за проверу општих функционалних компетенција, вршиће се провера посебних функционалних компетенција, и то:
- Посебна функционална компетенција за радно
место – страни језик (Енглески језик ниво Б2) –
провераваће се писмено путем теста.
- Посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитичких послова
(прикупљање и обраду података из различитих извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација) – провераваће се путем усмене симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно
место релеватни прописи из делокруга радног
места (Закон о безбедности хране са подзаконским актима, Закон о ветеринарству са подзаконским актима) – провераваће се путем усмене симулације и
- Посебна функционална компетенција за радно место Стандарди квалитета (СРПС ИСО
17025:2017) – провераваће се путем усмене
симулације.
Напомена: Ако учесник конкурса поседује
важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању енглеског језика, на траженом нивоу, и жели да на основу њега будете
ослобођен тестирања компетенције знање страног језика, неопходно је да уз пријавни образац
(уредно и у потпуности попуњен у делу *Знање
страних језика који су тражени конкурсом), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној
фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом
у достављени доказ не може потпуно да оцени
поседовање ове компетенције.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних
комптенција могу се наћи на сајту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
www.minpolj.gov.rs и Института за стандардизацију Србије www.iss.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
и управљање људским ресурсима) – провераваће се путем психометријских тестова, узорка
понашања и интервјуа базираног на компетенцијама.
Интервју са комисијом и вредновање компетенција кандидата: Процена мотивације
за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем
интервјуа са комисијом (усмено).
IV Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве: Пријаве на конкурс се шаљу
поштом на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Немањина
22-26, 11000 Београд, или се предају непосредно на писарници Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде, Немањина 22-26,
11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс
за попуњавање извршилачких радних места”.
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V Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу: Бранислава Ђорић и Саво Гњидић,
тел: 011/3621-958 од 10.00 до 13.00 часова.
VI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса
пунолетан; да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.
VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања јавног
конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VIII Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде или у штампаној верзији
на писарници Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде, Београд, Немањина 22-26.

прописано је, између осталог, да су органи у
обавези да по службеној дужности, када је то
непходно за одлучивање у складу са законским
роковима, бесплатно размењују, врше увид,
обрађују и прибављају личне податке о чињеницима садржаним у службеним евиденцијама,
осим ако странка изричито изјави да ће податке
прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење
о положеном државном стручном испиту за рад
у државним органима / уверење о положеном
правосудном испиту. Потребно је да 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 биће позвани да у року од пет (5) радних дана од дана пријема обавештења доставе
наведене доказе који се прилажу у конкурсном
поступку.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве
након што комисија састави списак кандидата
међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносилац пријаве се обавештава о додељеној
шифри у року од три дана од пријема пријаве,
достављањем наведеног податка на начин који
је у пријави назначио за доставу обавештења.

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.

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 (потврда,
решење и други акти из којих се види на којим
пословима, у ком периоду и са којом стручном
спремом је стечено радно искуство).

XI Врста радног односа: Радни однос се
заснива на неодређено време.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству
и извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају на
радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у 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.
Напомена: Законом о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, број 18/16)
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ме траје шест месеци – државни службеник на
пробном раду, који је засновао радни однос на
неодређено време и државни службеник који
је засновао радни однос на неодређено време
а који нема положен државни стручни испит,
полаже државни стручни испит у року од шест
месеци од дана заснивања радног односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи конкурсна комисијa
којu је именовао в. д. директора Дирекције за
националне референтне лабораторије. Овај
конкурс се објављује на интернет презентацији
(www.minpolj.gov.rs) и огласној табли Министарствa пољопривреде, шумарства и водопривреде, на интернет презентацији Службе
за управљање кадровима (www.suk.gov.rs) и на
интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Докази се достављају на наведену адресу
Министарства.

XII 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 поступци ће се спровести, почев од 07. јуна 2021.
године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени писаним путем на адресе које су навели у својим пријавама или путем имејл-адресе.
Провера општих функционалних компетенција,
посебних функционалних компетенција, понашајних компетенција и интервју са комисијом
ће се обавити у Служби за управљање кадровима, Палатa Србија Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило), у просторијама
Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Београд, Немањина 22-26 и у
просторијама Дирекције за националне референтне лабораторије, Београд – Земун, Батајнички друм 7, део 10. Учесници конкурса који су
успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену
спровођења наредне фазе изборног поступка
на контакте (адресе или бројеве телефона или
имејл-адресе), које наведу у својим обрасцима
пријаве.
Напомене: Као државни службеник на извршилачком радном месту може да се запосли
и лице које нема положен државни стручни
испит, али је дужно да га положи у прописаном року. Положен државни стручни испит
није услов, нити предност за заснивање радног
односа. Пробни рад је обавезан за све који први
пут заснивају радни однос у државном органу.
Пробни рад за радни однос на неодређено вре-

Посао се не чека, посао се тражи
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ

неодређено време, уз обавезан пробни рад
за оне који први пут заснивају радни однос у
државном органу.

ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ, вршилац функције председника суда Јован Јовановић, на
основу одредби чланова 47, 54, 55, 56, 61,
Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – испр, 64/07, 67/07 –
испр, 116/08, 104/09, 99/14, 94/2017, 95/2018 и
157/2020), одредбе члана 8 став 4 у вези члана
2 став 8, члана 9 став 3, чланова 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16 и 26 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним
органима („Сл. гласник РС“, бр. 2/2019) и Правилника о саставу конкурсне комисије, начину
провере компетенција, критеријумима и мерилима за избор на извршилачка радна места у
судовима и јавним тужилаштвима („Сл. гласник
РС“, бр. 30/19), као и Закључка Комисије Владе Републике Србије за давање сагласности за
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:
112-3786/2021 од 27.04.2021. године, а у складу
са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Привредном суду
у Београду Су I - 9 бр. 10/2019 од 07.03.2019.
године, са Правилником о изменама и допунама Правилника од 15.07.2019. године и Правилником о изменама и допунама Правилника од
11.02.2020. године, оглашава

V Фазе изборног поступка и компетенције
које се проверавају у изборном поступку:
Изборни поступак се састоји из више
обавезних фаза у којима се провeравају опште функционалне компетенције, посебне функционалне компетенције, понашајне компетенције и
фазе у којој се спроводи интервју са
комисијом.

ЈАВНИ КОНКУРС
за попуњавање извршилачких
радних места
у Привредном суду у Београду
I Орган у коме се радно место попуњава:
Привредни суд у Београду, Масарикова 2
II Радно место које се попуњава:

Радно место судијски помоћник –
виши судијски сарадник, звање:
самостални саветник
6 извршилаца

Услови: стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету,
положен правосудни испит, најмање две године радног искуства у струци након положеног
правосудног испита и потребне компетенције за
рад на овом радном месту.
Опис послова: помаже судији у раду, проучава правна питања у вези са радом судија у појединим предметима, израђује нацрте судских
одлука и припрема правне ставове за публиковање, по налогу и под надзором судије врши
обрачун судских такси за одлуке чије нацрте израђује, помаже судији у контролисању
наплате судске таксе тако што, приликом задуживања предмета ради израде нацрта одлуке,
на брз и погодан начин контролише да ли су
све судске таксе у предмету обрачунате и да ли
је обрачун учињен правилно, врши самостално
или под надзором и по упутствима судије друге
стручне послове као и друге послове по налогу
председника суда.
III Место рада: Београд, Масарикова 2.
IV Врста радног односа: радно место
попуњава се заснивањем радног односа на
Бесплатна публикација о запошљавању

1. Провера општих функционалних компетенција
- Организација и рад државних органа Републике Србије (провера ће се вршити путем теста
– писмено).
- Дигитална писменост (провера ће се вршити решавањем задатака практичним радом на
рачунару или увидом у доказ о познавању рада
на рачунару).
- Пословна комуникација (провера ће се вршити
писменом симулацијом).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“, ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ
о познавању рада на рачунару и жели да на
основу њега буде ослобођен тестирања компетенције „дигитална писменост“, неопходно
је да уз пријавни обаразац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној
фотокопији. Комисија ће на основу приложеног
доказа донети одлуку да ли може или не може
да прихвати доказ који је приложен и кандидата ослободи тестовне провере.
Провера сваке од општих функционалних компетенција не може трајати дуже од једног сата.

и променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и
интегритет, вршиће се од стране дипломираних
психолога путем интервјуа базираног на комптетенцијама и путем упитника.
4. Интервју са комисијом
Процена мотивације за рад на радном месту
и прихватање вредности државних органа
провераваће се путем интервјуа са комисијом
(усмено).
VI Општи услови за рад: држављанство
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику раније није престао радни
однос у државном органу због теже повреде
радне дужности и радног односа; да учесник
конкурса није осуђиван на казну затвора од
најмање шест месеци.
VII Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење пријаве на конкурс је
8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана
од дана објављивања огласа у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови“.
VIII Пријава на конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на
интернет презентацији суда (www.bg.pr.
sud.rs). Уредно попуњен, потписан и одштампан Образац пријаве доставља се на адресу
Суда, Масарикова 2, Београд, са назнаком: „За
јавни конкурс“.
Приликом предаје пријаве на конкурс пријава
добија шифру под којом подносилац пријаве
учествује у даљем изборном поступку.
Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин
према подацима назначеним у пријави за доставу обавештења.

Кандидати који су освојили један бод у провери
одређене компетенције искључују се из даљег
изборног поступка.

IX Докази које прилажу кандидати који
успешно прођу фазу провере компетенција, пре интервјуа са комисијом:

Информације о материјалу за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији
суда.

3. Провера понашајних компетенција

1. биографија,
2. оригинал или оверена копија уверења о
држављанству Републике Србије,
3. оригинал или оверена копија извода из матичне књиге рођених,
4. оригинал или оверена копија дипломе којом
се потврђује стручна спрема,
5. оригинал или оверема копија доказа о положеном правосудном испиту,
6. оригинал или оверена копија потврде да
учеснику раније није престајао радни однос
у државном органу због теже повреде радне
дужности из радног односа издате од стране
државног органа у коме је учесник конкурса
био у радном односу,
7. уверење надлежног органа да кандидат није
осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци (не старије од шест месеци),
8. 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),
9. други докази о стеченим знањима и вештинама.

Провера понашајних компетенција и то: управљање информацијама; управљање задацима и
остваривање резултата; оријентација ка учењу

Државни службеник који се пријављује на конкурс, подноси решење о распоређивању или
премештају на радно место у органу коме ради

2. Провера посебних функционалних компетенција
- Познавање материјалних и процесних прописа
релевантних за надлежност суда – провераваће
се писаним путем (тест).
- Поседовање знања и вештина за израду нацрта судских одлука и других аката – провераваће
се усменим путем (разговор са кандидатом).
- Вештина презентације, вештина управљања
поступком и вештина извештавања у предметима – провераваће се усменим путем (разговор
са кандидатом).
Време за израду писаног задатка не може бити
дуже од једног сата. Време за припрему усменог задатка не може бити дуже од тридесет
минута.
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или решење да је нераспоређен, уместо уверења о држављанству и извода из матичне
књиге рођених.
Одредбом чланова 9 и 103 Закона о општем
управном поступку („Сл. гласник РС“ бр.18/16),
прописано је између осталог да у поступку
који се покреће по захтеву странке орган може
да изврши увид, прибавља и обрађује личне
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да
ће податке прибавити сама.
Кандидат у обрасцу пријаве заокружује начин
на који жели да се прибављају подаци из службених евиденција.
Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, уверење о
положеном правосудном испиту и уверење да
кандидат није осуђиван на казну затвора од
најмање шест месеци.
Сви докази прилажу се у оригиналу или копији
која је оверена код јавног бележника.
Сви докази прилажу се на српском језику,
односно уколико су на страном језику морају
бити преведени на српски језик од стране
овлашћеног судског тумача.
Диплома којом се потврђује стручна спрема
а која је стечена у иностранству мора бити
нострификована.
X Рок за подношење доказа: Кандидати који
успешно прођу фазу провере компетенција, пре
интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се
да у року од пет радних дана од дана пријема
обавештења доставе наведене доказе који се
прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе
који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење,
писмено се обавештавају да су искључени из
даљег изборног поступка. Докази се достављају
на наведену адресу суда са назнаком: „За јавни
конкурс“.
XI Место и време провере компетенција
кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије пријаве су благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и који испуњавају
услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу
пријаве на конкурс, конкурсна комисија ће
спровести изборни поступак, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на начин који
су навели у својим пријавама. Изборни поступак ће започети по истеку рока за подношење
пријава.
Провера општих функционалних компетенција,
провера посебних функционалних компетенција, као и интервју са комисијом обавиће се
у просторијама Привредног суда у Београду,
Масарикова бр. 2, а о месту провере понашајних комптенција кандидати ће бити благовремено обавештени.
XII Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: секретар Суда Жарко
Кујунџић, контакт телефон: 011/2060-120 или
зграда Суда Београд, Масарикова 2, први спрат,
канцеларија бр. 120.
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НАПОМЕНЕ: Кандидати заснивају радни однос
на неодређено време. Непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве
биће одбачене решењем конкурсне комисије.
Државни службеник који се пријављује на конкурс уместо уверења о држављанству и извода
из матичних књига рођених, подноси решење о
распоређивању или премештају на радно место
у органу у коме ради или решење да је нераспоређен. Обавештавају се учесници конкурса
да ће се документација враћати искључиво на
писани захтев учесника.
Привредни суд у Београду не врши дискриминацију на основу расе, боје коже, пола, вере,
националности, етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету
и отворена је за све који испуњавају прописане
услове. Сви изрази, појмови, придеви и глаголи
у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији и огласној табли Привредног суда у
Београду, на порталу е-Управе и на интернет
презентацији и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.

ОСНОВНИ СУД У ОБРЕНОВЦУ
11500 Обреновац
Александра Аце Симовића 9а
тел. 011/8720-174

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, специјалистичкиим академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
на специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит, најмање три
године радног искуства у струци; потребне компетенције за рад за ово радно место.
II Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из две
фазе: фазе у којој се проверавају посебне функионалне компетенције и фазе у којој се спроводи итервју са комисијом.
1. Провера посебних функционалних компетенција:
Посебна функционална компетенција за радно место кадровски и аналитички послови –
познавање прописа: Закона о опшем управном
поступку, Закона о државнм службеницима и
Закон о раду – провере ће се вршити писаним
путем (тест).
Посебна функионална компетенција за радно
место кадровски и аналитички послови – познавање канцеларијског пословања – провера ће
се вршити усменим путем (разговор са кандидатом).
Посебна функционална компетенција за радно
место кадровски и аналитички послови – познавање рада на рачунару – провера ће се вршити
практичним радом на рачунару.

I Радно место које се попуњава:

1. Кадровски и аналитички послови,
звање саветник
Опис послова: припрема нацрте анализа
и извештаје у области кадровске политике у
Суду; врши анализу радних места у поступку
разврставања радних места; обавља послове у
вези са остваривањем права по основу рада за
судије и послове у вези са остваривањем права, обавеза и одговорности судског особља;
припрема нацрте одлука, споразума, решења
и уговора из области радних односа и радног
ангажовања лица ван радног односа; спроводи
процедуре у поступку селекције кадрова везане за интерни и јавни конкурс, изграђује нацрт
решења о пријему у радни однос и престанку
радног односа државног службеника; израђује
нацрт уговора о раду за пријем у радни однос
и нацрт решења за престанак радног односа намештеника; анализира, прати потребе и
прикупља понуде за стручним усавршавањем
и обукама запослених и припрема план и програм обука; прати, координира и еваулира
спровођење стручног усавршавања запослених; пружа административну и стучну помоћ
руководиоцима организационих јединица у
поступку оцењивања државних службеника;
обавља административно-техничке послове за
потребе дисциплинске комисије; припрема план
коришћења годишњих одмора; пријављује ступање на функцију и престанак функције судија;
води и ажурира базу кадровских података;
обавља послове за Централни регистар запослених, који се односе на кадровске податке у
суду; пружа административно-техничку подршку приликом израде и спровођења плана интегритета; обавља и друге аналитичке и кадровске послове по налогу председника Суда.
УСЛОВИ: стечено високо образовање из
области друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским

Писани тест се састоји од 15 питања са више
понуђених одговора. Кандидати одговарају на
питања заокуруживањем једног од понуђених
одговора из базе питања објављене на интернет презентацији Основног суда у Обреновцу.
Кандидат може на свако питање дати, односно заокружити само један одговор. Свако брисање или исправка датог одговора сматра се
као нетачан одговор. Ако се кандидат на тесту
служи недозвољеним средствима (коришћење
уџбеника, бележака, мобилних телефона, преписивањем и др.), комисија ће удаљити кандидата са теста. У том случају сматра се да кандидат није положио тест. Време за израду теста
је 45 минута.
Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном месту
за кадровске и аналитичке послове и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).
III Трајање радног односа и место рада:
За радно место за кадровске и аналитичке
послове радни однос се заснива на неодређено
време у Основном суду у Обреновцу, Александра Аце Симовића 9а.
IV Општи услови за рад на радном месту:
да је учесник конкурса пунолетан држављанин
Републике Србије; да учеснику конкурса није
раније престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа; да учесник конкурса није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.
V Рок за подношење пријаве на конкурс:
рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од
дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. Пријава на јавни конкурс врши се
на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Основног суда у Обреновцу
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(https: //www.ob.os.sud.rs/). Пријаве на јавни
конкурс подносе се на шалтеру пријема Основног суда у Обреновцу, Александра Аце Симовића 9а, са назнаком “За јавни конкурс”.
VI Приликом предаје пријаве на конкурс
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве
након што комисија састави списак кандидата
међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од 3 дана од дана пријема
пријаве, достављањем наведеног податка на
начин који је у пријави назначен за доставу
обавештења.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на
конкурс: oбразац пријаве на конкурс који мора
бити лично потписан; oригинал или оверена
фотокопија доказа да су у време расписивања
јавног конкурса кандидати државни службеници у радном односу на одређено време у Основном суду у Обреновцу, ако су у радном односу
на одређено време обављали послове у државном органу због привремено повећаног обима
посла најмање шест месеци непрекидно пре
оглашавања јавног конкурса, односно да имају
најмање једну годину радног искуства са прекидим, а у периоду од три године пре оглашавања
јавног конкурса у државном органу на кадровским и аналитичким (персоналним) пословима;
биографија са наводима о досадашњем радном
искуству; диплома којом се потврђује стручна спрема; исправе којима се доказује радно
искуство у струци (потврде, решења уговори и
други акти из којих се може утврдити на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком
периоду је стечено радно искуство); потврду да
учеснику конкурса није престајао радни однос
у државном органу због теже повреде радне
дужности из радног односа изадат од стране
државног органа у коме је учесник јавног конкурса био у радном односу; уверење да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од
најмање 6 месеци, издато од стране Министарства унутрашњих послова РС, не старије од 6
месеци. Сви докази се прилажу у оригиналу или
фотокопији која је оверена код јавног бележника. 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. Лице задужено за давање
обавештења о јавном конкурсу: Биљана Коцић,
контакт телефон: 011/8720-174.

ницама неопходним за одлучивање о којима се
води службена евиденција, да их прибавља и
обрађује (члан 9 ст. 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 (чл. 103 ст. 3); потребно је да
кандидат у делу Изјава, у Обрасцу пријаве, заокружи на кој 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 положеног 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
испит није услов, нити предност за заснивање
радног односа. Сагласно чл. 9 Закона о државним службеницима прописано је да су кандидатима при запошљавњу у државни орган, под
једнаким условима доступна сва радна места и
да се избор кандидата врши на основу провере комптенција. Јавни конкурс спроводи кокурсна комисија именована одлуком председника
Основног суда у Обреновцу.
Обавештавају се учесници конкурса да ће се
документација враћати искључиво на писани захтев учесника. Основни суд у Обреновцу
не врши дискриминацију на основу расе, боје
коже, пола, вере, националности и етничког
порекла или инвалидитета. Конкуренција се
заснива на квалитету и отворена је за све који
испуњавју прописане услове. Сви изрази и појмови који су овом огласу изражени у граматичком мушком 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 Основног суда у Обреновцу
(https: //www.ob.os.sud.rs/) и на огласној табли
Основног суда у Обреновцу. Образац пријаве на
конкурс може се преузети и на званичној интернет презентацији Основног суда у Обреновцу
(https: //www.ob.os.sud.rs/).

Бесплатна публикација о запошљавању

АУТО-КУЋА „АЛФА“ ДОО СУБОТИЦА
ОГРАНАК ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД
„АУТОАДА“
Суботица, Јована Микића 18
тел. 024/555-500

Правни референт
место рада Ада

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен правни факултет, знање рада на рачунару,
потврда да лице није кажњавано и да се против
њега не води истрага, чипована лична карта.
Биографију са потребном документацијом слати
на имејл-адресу: tamara.novkov@autokucaalfa.
com. Рок за пријаву: 26.05.2021. године.

„ТАЧНО“ ДОО
11000 Београд, Обилићев венац 2
тел. 064/831-7164

Спремачица

на одређено време месец дана
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме,
1 година радног искуства на наведеним пословима. Молбе са доказима о испуњавању услова
огласа доставити на наведену адресу. Контакт
телефон: 064/8317-164, 061/7393-685.

„РИЧ“ ДОО
18400 Нова Божурна
e-mail: s.arandjelovic@ric.rs

Референт набавке

на одређено време 1 месец, са
могућношћу заснивања радног односа
на неодређено време
УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме економске струке. Слање пријава за запослење
на e-mail: s.arandjelovic@ric.rs, контакт особа:
Слађана Аранђеловић.

„БРАЋА ПОПОВИЋ“ ДОО
34000 Крагујевац
тел. 063/695-852

Помоћни радник у трговини
на одређено време 12 месеци
5 извршилаца

Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни доказии који испуњавају
услове предвиђене огласом о јавном конкурсу,
на основу података наведених у образцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести у просторијама Основног суда у Обреновцу. Кандидати ће о датуму и времену бити
обавештени на контакте које наведу у својим
образцима пријаве.
НАПОМЕНЕ: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном стручном испиту за
рад у државним органима и уверење да кандидат није осуђиван. Законом о општем управном
поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16) прописано
је да је орган дужан да по службеној дужности у
складу са законом, врши увид у податке о чиње-
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УСЛОВИ: без обзира на ниво квалификације
и смер; радно искуство није неопходно; предвиђен пробни рад месец дана.

Возач Ц категорије

на одређено време 12 месеци
4 извршиоца
УСЛОВИ: без обзира на ниво квалификације
и смер; потребно радно искуство минимум
12 месеци; возачка дозвола Ц категорије; предвиђен пробни рад месец дана.

Виљушкариста

Школа је знање,
посао је занат

на одређено време 12 месеци
3 извршиоца
УСЛОВИ: без обзира на ниво квалификације и
смер; радно искуство није неопходно; пожељан
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сертификат за виљушкаристу; предвиђен пробни рад месец дана.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу да се
јаве послодавцу на контакт телефон: 063/695852, најкасније до 11.06.2021.

„BIMEXPERTS“ DOO
NOVI SAD
21000 Нови Сад
Народног фронта 23д
e-mail: jobs@bimexperts.com

Радник на одржавању
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у занимању
електроинсталатер, електромеханичар или
електромеханичар електронике, возачка дозвола Б категорије. Слање пријаве за запослење
мејлом на горенаведену адресу. Рок за пријаву:
04.06.2021.

АД ЗА ОСИГУРАЊЕ
„GENERALI“

Београд –Нови Београд
Владимира Поповића 8
тел. 064/8110-717
e-mail: dusan.bursac@generali.rs

Саветник за осигурање живота
за рад у Новом Саду
3 извршиоца

УСЛОВИ: лице са завршеним IV степеном стручне спреме у било ком занимању, возачка дозвола Б категорије. Рок за пријаву: 11.06.2021.

„DASH HOTELS GROUP“
NOVI SAD

“КВАДРАТ ДИС” ДОО
24000 Суботица
Карађорђев пут 13а
тел. 063/784-7663

Радник у хемијском чишћењу

Керамичар

на одређено време

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме;
радно искуство на наведеним пословима. Заинтересовани кандидати треба да се јаве на наведени
број телефона. Рок за пријављивање 30 дана.

„GLOBAL PROTECT SERVICE“ DOO
11000 Београд, Беранска 2в

на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: I–IV степен стручне спреме; поседовање лиценце за обезбеђење (ЛФ или ЛФ2);
радно искуство минимум 3 месеца. Заинтересовани кандидати пријаву могу да пошаљу на
e-mail: office@globalprotect.rs или да се јаве на
контакт телефон: 065/3322-278. Рок за пријаву
на конкурс је 25.05.2021. године.

Манипулант у магацину готових
производа, особа са инвалидитетом

СУР „ДЕСПОТ“

Столар – монтер намештаја

место рада:
Нови Београд, Виноградска 153а
4 извршиоца
Опис послова: припрема за фарбање медијапана, склапање намештаја.
УСЛОВИ: I–IV ССС, без обзира на завршену
школу; пожељно радно искуство од најмање 3
месеца. Рок за пријаву на конкурс је до 30 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс слати на имејл-адресу:
drvoprof499@gmail.com или путем телефона на
број: 064/8184-001.
| Број 934 | 19.05.2021.

УСЛОВИ: завршена основна школа. Заинтересовани кандидати могу контактирати послодавца
на горе наведене телефоне. Рок за пријаву је:
09.06.2021. године.

ПРЕДУЗЕЋЕ „ЛАРГО“ ДОО

Кувар

31000 Ужице, Попова вода бб
тел. 060/560-2010
e-mail: hr@largo.rs

2 извршиоца
УСЛОВИ: II–IV степен стручне спреме, пожељно радно искуство. Заинтересовани кандидати
пријаву могу да пошаљу на e-mail: gvdespot@
gmail.com. Конкурс остаје отворен до попуне
радног места.

„NO-NO CLUB“ DOO

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; знање рада
на рачунару; знање енглеског језика – средњи
ниво; пожељно искуство у дизајнирању дечије
гардеробе.

11000 Београд
Булевар Краља Александра 499
тел. 064/8184-001
e-mail: drvoprof499@gmail.com

на одређено време
2 извршиоца

11000 Београд, Црнотравска 4

Кувар

„ДРВОПРОФ-ПЛУС“ ДОО

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спреме, са искуством у керамичарским
пословима. Радно искуство најмање 6 месеци.
Заинтересовани кандидати могу да се јаве на
горе наведени контакт телефон. Рок за пријаву
06.06.2021. године.
24000 Суботица, Горњи Верушић 58
тел. 024/415-06-01, 064/899-32-72

11000 Београд, Устаничка 63

УСЛОВИ: лице са завршеним средњим степеном стручне спреме у било ком занимању.
Обезбеђен превоз, исхрана, пробни рад. Слање
пријаве за запослење мејлом. Јављање кандидата на контакт телефон: 061/321-2121. Рок за
пријаву на конкурс: 11.06.2021.

2 извршиоца

“ДЕС” ДОО

Радник обезбеђења

21000 Нови Сад
Вршачка 11
тел. 061/3212-121
e-mail: marijana@dash-star.rs

на одређено време

10

„PUST NANEX PLUS“ DOO
11000 Београд, Гундулићев венац 35
тел. 064/256-3814

Модни дизајнер

Радник на одржавању круга
фабрике
на одређено време

УСЛОВИ: I-II ССС. Јављање кандидата на контакт телефон 060/5602-010, особа за контакт:
Данијела Стеванчевић. Оглас је отворен до
30.05.2021. године.

Медицина

на одређено време

Асистент модног дизајнера
на одређено време

ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ
Бујановац
Карађорђа Петровића 328
тел. 017/651-315

Специјалиста радиологије

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; знање рада
на рачунару; знање енглеског језика – средњи
ниво.

Продавац

на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: III–IV степен стручне спреме; знање
рада на рачунару; знање енглеског језика –
средњи ниво; пожељно радно искуство. Заинтересовани кандидати пријаву могу да пошаљу
на e-mail: hr@no-noclub.rs. Рок за пријаву на
конкурс је 31.05.2021. године.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

за рад у Одељењу РО дијагностике
УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним академским студијама по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из радиологије у складу са Правилником
о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника; на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао
високо образовање до септембра 2005. године
и завршена специјализација из радиологије, у
складу са Правилником о специјализацијама и
ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; стручни испит,
лиценца и специјалистички испит. Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Бујановац
од IV/2020. године. Заинтересовани кандидати
уз пријаву на оглас подносе следећа документа: молбу за пријем са кратком биографијом,
адресом и контакт телефоном; диплому о
завршеном образовању (оверена фотокопија);
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уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија); уверење о положеном
специјалистичком испиту из радиологије,
решење о упису у комору или лиценцу о раду
(оверене фотокопије); извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија); уверење о
држављанству, не старије од 6 месеци (оверена фотокопија); уверење општинског суда
да се не води кривични поступак, не старије
од 6 месеци; лекарско уверење, не старије
од 6 месеци. У захтеву (молби) кандидат треба да наведе документацију коју је доставио
поводом огласа. Пријаве на оглас се могу
поднети лично у Дому здравља Бујановац,
К. Петровића 328, Бујановац, сваког радног
дана од 7.00 до 14.00 часова, у затвореној
коверти или послати препоручено поштом на
адресу ДЗ Бујановац, са назнаком „За оглас“
и називом радног места. Оглас остаје отворен
8 дана од дана објављивања упубликацији
„Послови“. Сви кандидати биће писмено обавештени о резултату конкурса.

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

Гинеколошко-акушерска сестра
на одређено време до 30.06.2021.
године

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер гинеколошко-акушерски; положен
стручни испит; познавање рада на рачунару.
Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас
достављају и следећа документа: фотокопију
дипломе о завршеној школи, уверење о положеном стручном испиту, фотокопију личне карте, потврду о радном искуству. Опис посла по
Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља „Милоје
Хаџић Шуле“ Рача. Рок за пријаву кандидата је
8 дана. Пријаве се достављају на адресу: Дом
здравља „Милоје Хаџић Шуле“, Виноградска бб,
34210 Рача.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ
БАЊИЦА
11000 Београд
Михаила Аврамовића 28

Доктор медицине
3 извршиоца

УСЛОВИ: медицински факултет; положен стручни испит; познавање најмање једног страног
језика; пожељно је претходно радно искуство
у стационарним здравственим установама на
истим или сличним пословима. Кандидати су
обавезни да доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеном медицинском
факултету (са просечном оценом студирања),
оверен препис или фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, потврду издату од
стране Националне службе за запошљавање
о дужини чекања на запослење, доказ о радном искуству у струци након положеног испита
на пословима пружања здравствене заштите,
укључујући и волонтерски стаж (фотокопија
радне књижице или потврда послодавца),
фотокопију личне карте или очитану личну
карту, биографију са адресом и контакт телефоном.
Бесплатна публикација о запошљавању

Виши радиолошки техничар у
дијагностици
УСЛОВИ: виша или висока медицинска школа
– смер радиолошки техничар; лиценца за рад;
положен стручни испит. Кандидати су обавезни да доставе: оверен препис или фотокопију
дипломе о завршеној високој или вишој медицинској школи – смер радиолошки техничар (са
просечном оценом); оверен препис или фотокопију дипломе о положеном стручном испиту
за вишег (струковног) радиолошког техничара,
фотокопија лиценце; потврду издату од стране
Националне службе за запошљавање о дужини
чекања на запослење; доказ о радном искуству
у струци након положеног испита на пословима пружања здравствене заштите, укључујући
и волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или потврда послодавца); фотокопију личне
карте или очитану личну карту (уколико лична
карта поседује чип); биографију са адресом и
контакт телефоном.

Физиотерапеутски техничар
УСЛОВИ: медицинска школа – смер физиотерапеутски техничар; положен стручни испит.
Кандидати су обавезни да доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи – смер физиотерапеутски техничар (са просечном оценом); оверен препис
или фотокопију дипломе о положеном стручном испиту за физиотерапеутског техничара,
фотокопија лиценце; потврду издату од стране
Националне службе за запошљавање о дужини
чекања на запослење; доказ о радном искуству
у струци након положеног испита на пословима пружања здравствене заштите, укључујући
и волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или потврда послодавца); фотокопију личне
карте или очитану личну карту (уколико лична
карта поседује чип); биографију са адресом и
контакт телефоном.
ОСТАЛО: Пробни рад је шест месеци. Пријаве
са непотпуном документацијом или које нису у
складу са условима овог огласа, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране.

КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И
ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ И
ОМЛАДИНУ
11000 Београд, Др Суботића 6а
тел. 011/2658-355

Медицинска сестра – техничар

у Одељењу за пријем, тријажу
и дијагностику пацијената са
неуролошким и псиихијатријским
поремећајима Поликлиничке службе, на
одређено време до повратка одсутног
запосленог
УСЛОВИ: средња медицинска школа – општи
или педијатријски смер; положен стручни испит
пред комисијом Министарства здравља РС; да
кандидат поседује лиценцу издату од надлежне коморе, односно решење о упису у именик
надлежне коморе; радно искуство – 6 месеци;
да није осуђиван, да се против кандидата не
води кривични поступак и да није подигнута
оптужница нити покренута истрага; здравствена способност за обављање послова радног
места медицинска сестра – техничар; уредан
санитарни налаз. Кандидати су дужни да приложе: кратку биографију (Curriculum Vitae) са
адресом, контакт телефоном и имејл-адресом и
следећу документацију у неовереним фотоко-

пијама: диплому (уверење) о завршеној медицинској школи општег или педијатријског смера; сведочанства од 1. до 4. разреда средње
школе; уверење (потврду) о положеном стручном испиту пред комисијом Министарства
здравља РС; лиценцу издату од надлежне коморе, односно решење о упису у именик надлежне
коморе; доказ о радном искуству (радна књижица или уговор о раду или уговор о радном
ангажовању ван радног односа или потврда о
раду у радном односу или потврда о радном
ангажовању ван радног односа или други доказ
о стеченом радном искуству); очитану личну
карту или фотокопију личне карте; уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених (трајни документ);
извод из матичне књиге венчаних (уколико су
дипломе или уверења издати на презиме које је
кандидат променио приликом склапања брака);
уверење да кандидат није осуђиван (не старије
од 6 месеци); уверење да се против кандидата
не води кривични поступак и да није подигнута оптужница нити је покренута истрага (не
старије од 6 месеци). Пријаве слати на наведену адресу Клинике, са назнаком: „За оглас
за пријем у радни однос медицинске сестре
– техничара на одређено време, до повратка
одсутног запосленог“ или лично доставити у
Одељење за правне, кадровске, опште и техничке послове. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за
обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне, кадровске,
опште и техничке послове Клинике. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати који су доставили благовремене
и уредне пријаве на оглас могу бити позвани
на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему
(претходно искуство у раду, просечна оцена
у току школовања, додатно образовање или
оспособљеност, дужина трајања школовања
итд.). Кандидати ће о избору бити обавештени писаним путем у року од 30 дана од дана
истека рока за пријаву на конкурс. Приликом
заснивања радног односа изабрани кандидат
је дужан да достави, у оригиналу или овереној фотокопији (оверене код јавног бележника): диплому (уверење) о завршеној средњој
медицинској школи општег или педијатријског смера; сведочанства од 1. до 4. разреда
средње школе; уверење (потврду) о положеном
стручном испиту пред комисијом Министарства
здравља РС; лиценцу издату од надлежне коморе, односно решење о упису у именик надлежне
коморе; доказ о радном искуству (радна књижица или уговор о раду или уговор о радном
ангажовању ван радног односа или потврда
о раду у радном односу или потврда о радном ангажовању ван радног односа или други
доказ о стеченом радном искуству); уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених (трајни документ);
извод из матичне књиге венчаних (уколико су
дипломе или уверења издати на презиме које је
кандидат променио приликом склапања брака);
уверење да кандидат није осуђиван (не старије
од 6 месеци); уверење да се против кандидата
не води кривични поступак и да није подигнута оптужница нити да је покренута истрага
(не старије од 6 месеци); доказ о извршеном
здравственом прегледу, у складу са прописима, о поседовању здравствене способности за
обављање послова радног места медицинска
сестра – техничар (не старији од 6 месеци);
санитарну књижицу са уредним санитарним
налазом (не старијим од 6 месеци).
19.05.2021. | Број 934 |
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КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ
ЦЕНТАР „ЗВЕЗДАРА”
11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/3806-969
факс. 011/3809-650

Магистар фармације

у Служби за фармацеутску делатност
КБЦ „Звездара“
УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним
академским студијама, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; стручни испит, лиценца,
најмање шест месеци радног искуства у звању
магистар фармације.
ОСТАЛО: Као доказе о испуњености услова
кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: пријаву на оглас са кратком биографијом
и наведеном адресом и контакт телефоном
(по могућству и електронска адреса), оверену
фотокопију диплома о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, оверену фотокопију дозволе
за рад – лиценце издате од стране надлежне коморе (или решења надлежне коморе о
постојању услова за издавање лиценце), оригинал или оверену фотокопију доказа о радном
искуству у струци (потврде, решења, уговори
или други акти којима се доказује на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком
временском периоду је стечено радно искуство), а у року од 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови“, на адресу: КБЦ
„Звездара“, 11000 Београд, Димитрија Туцовића
161, са назнаком: „За конкурс ради пријема у
радни однос“.

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

Возач

са пробним радом 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, 113/17 и 85/18)
и посебни услови утврђени Правилником о
унутрашњој организацији са систематизацијом
радних места Универзитетског клиничког центра Крагујевац. Посебан услов за заснивање
радног односа је радно искуство у здравственој установи терцијарног нивоа здравствене
заштите на поменутим пословима у трајању
од 24 месеца. Уз пријаву се подносе, у оригиналу или овереној копији, следећа документа:
диплома о стеченом образовању одговарајућег
профила (средња стручна спрема); 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
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здравствене установе на терцијарном нивоу
здравствене заштите. Кандидати који уђу у
ужи избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос; доказ да се
против кандидата не води кривични поступак,
да оптужница није ступила на правну снагу и
да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван
за кривична дела која га чине неподобним за
рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице). Уколико изабрани кандидат не достави
горе наведене документе у захтеваном року, са
њим се неће засновати радни однос. На радне
односе засноване по окончаном конкурсу примењиваће се важећа Уредба о коефицијентима
за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама. Пријавом на оглас кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци
се не могу користити у друге сврхе. Подацима
рукује и податке обрађује Универзитетски клинички центар Крагујевац. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса бити објављени на сајту
Универзитетског клиничког центра Крагујевац
(www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт телефон: 034/505-273. Пријаве
се подносе лично, у затвореној коверти, преко
писарнице Универзитетског клиничког центра
Крагујевац или путем поште на адресу: Универзитетски клинички центар Крагујевац, Змај
Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које се радно место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно
место... (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

и усавршавање) кандидати треба да доставе
доказ/потврду о радном/волонтерском стажу
у струци од стране надлежне службе установе на терцијарном нивоу здравствене заштите. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања радног
односа, изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива
радни однос; доказ да се против кандидата не
води кривични поступак, да оптужница није
ступила на правну снагу и да није покренута
истрага (уверење надлежног суда); уверење
да кандидат није осуђиван за кривична дела
која га чине неподобним за рад у здравственој
установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице). Уколико изабрани
кандидат не достави горе наведене документе
у захтеваном року, са њим се неће засновати
радни однос. 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“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту
Универзитетског клиничког центра Крагујевац
(www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт телефон: 034/505-273. Пријаве
се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице 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)“.

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

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

Мајстор одржавања

Биолог

за потребе Одељења за биомедицински
потпомогнуту оплодњу Клинике
за гинекологију и акушерство
Универзитетског клиничког центра у
Крагујевцу, због повећаног обима посла,
са пробним радом од 3 месеца
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник
РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/17, 95/18) и
посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Универзитетском клиничком центру Крагујевац. Посебан услов за заснивање радног односа је радно
искуство у здравственој установи на терцијарном нивоу здравствене заштитите на пословима биомедицински потпомогнуте оплодње. Уз
пријаву се подносе, у оригиналу или овереној
копији, следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; уверење о положеном стручном испиту, у складу
са законом; 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

у Служби за техничке послове,
са пробним радом од 3 месеца
УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник
РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/17 и 85/18)
и посебни услови утврђени Правилником о
унутрашњој организацији са систематизацијом
радних места Универзитетског клиничког центра Крагујевац. Посебан услов за заснивање
радног односа је радно искуство у здравственој
установи терцијарног нивоа здравствене заштите на поменутим пословима, у трајању од 24
месеца. Уз пријаву се подносе, у оригиналу или
овереној копији, следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила, средња стручна спрема – електросмер;
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
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здравствене установе на терцијарном нивоу
здравствене заштите. Кандидати који уђу у
ужи избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос; доказ да се
против кандидата не води кривични поступак,
да оптужница није ступила на правну снагу и
да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван
за кривична дела која га чине неподобним за
рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице). Уколико изабрани кандидат не достави
горе наведене документе у захтеваном року, са
њим се неће засновати радни однос. На радне
односе засноване по окончаном конкурсу примењиваће се важећа Уредба о коефицијентима
за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама. Пријавом на оглас кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци
се не могу користити у друге сврхе. Подацима
рукује и податке обрађује Универзитетски клинички центар Крагујевац. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса бити објављени на сајту
Универзитетског клиничког центра Крагујевац
(www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт телефон: 034/505-273. Пријаве
се подносе лично, у затвореној коверти, преко
писарнице Универзитетског клиничког центра
Крагујевац или путем поште на адресу: Универзитетски клинички центар Крагујевац, Змај
Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које се радно место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно
место... (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

ОПШТА БОЛНИЦА “СВЕТИ ЛУКА”
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/240-725

Доктор медицине, специјалиста
психијатрије
УСЛОВИ: Пријава на конкурс треба да садржи:
кратку биографију, број телефона и адресу, уз
назнаку: „Сагласан/на сам да Општа болница
‘Свети Лука’ Смедерево обрађује моје личне
податке (адреса, ЈМБГ, бр. телефона, имејл,
број лиценце и друго у вези са реализацијом
огласа на који се јављам“), оверену фотокопију
дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију дипломе о завршеним
специјалистичким студијама и стеченом стручном називу специјалиста психијатрије, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце или
решења о упису у комору, уверење о радном
стажу у струци по положеном стручном испиту, уколико кандидат поседује претходно радно искуство у струци, доказе о објављеним
стручним радовима у стручним публикацијама,
уколико кандидат поседује, фотокопију / очитану личну карту, доказ о знању страног језика (енглески, немачки, француски или руски)
са потврдом, уколико кандидат поседује или
фотокопију индекса. Комисија именована одлуком директора ће сачинити ранг-листу и дати
директору предлог за пријем кандидата. Рок за
подношење пријава на оглас је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“.
Бесплатна публикација о запошљавању

Пријаве са доказима достављати у затвореним
ковертама преко писарнице Опште болнице
„Свети Лука“ Смедерево или путем поште на
адресу: Општа болница „Свети Лука“, Смедерево, Кнез Михаилова 51, уз напомену „Пријава
на оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. За ближе информације
можете се обратити на телефон: 026/240-725.

328, Бујановац, сваког радног дана од 7.00 до
14.00 часова, у затвореној коверти или послати
препоручено поштом на адресу Дома здравља
Бујановац, са назнаком „За оглас“ и називом
радног места. Оглас остаје отворен 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“.
Сви кандидати ће писмено бити обавештени о
резултатима огласа.

Медицинска сестра – техничар

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР

4 извршиоца

УСЛОВИ: Пријава на конкурс треба да садржи:
кратку биографију, број телефона и адресу, уз
назнаку: „Сагласан/на сам да Општа болница
‘Свети Лука’ Смедерево обрађује моје личне
податке (адреса, ЈМБГ, број телефона, имејл,
број лиценце и друго у вези са реализацијом
огласа на који се јављам“), оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме – општи смер, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце или решења о упису у
комору; ако кандидат поседује радно искуство,
потребно је доставити радне карактеристике
од претходног послодавца; фотокопију / очитану личну карту; доказ о објављеним стручним
радовима у стручним публикацијама, уколико
кандидат поседује; доказ о знању страног језика (енглески, немачки, француски или руски)
са потврдом, уколико кандидат поседује или
фотокопију индекса. Комисија именована одлуком директора ће сачинити ранг-листу и дати
директору предлог за пријем кандидата. Рок за
подношење пријава на оглас је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови”.
Пријаве са доказима достављати у затвореним
ковертама преко писарнице Опште болнице
„Свети Лука“ Смедерево или путем поште на
адресу: Општа болница „Свети Лука“, Смедерево, Кнез Михаилова 51, уз напомену „Пријава
на оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. За ближе информације
можете се обратити на телефон: 026/240-725.

19000 Зајечар, Расадничка бб

Доктор медицине
6 извршилаца

УСЛОВИ: медицински факултет и положен
стручни испит.

Медицинска сестра – техничар
9 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен, медицинска школа општег
смера, положен стручни испит.

Виши физиотерапеутски техничар

за рад у Служби физикалне медицине
УСЛОВИ: виша струковна школа – виша медицинска школа за физиотерапеута, положен
стручни испит.

Дефектолог

за рад у служби Здравствене заштите
школске деце
УСЛОВИ: дефектолошки факултет.

Доктор стоматологије

за рад на Одељењу стоматологије
УСЛОВИ: стоматолошки факултет, положен
стручни испит.

Возач

ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ

2 извршиоца

Бујановац
Карађорђа Петровића 328
тел. 017/651-315

УСЛОВИ: средња стручна спрема, техничка
школа и возачка дозвола Б категорије.

Доктор медицине – изабрани лекар
на одређено време ради замене, а
најкасније до 30.06.2021. године
4 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним
академским студијама по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра
2005; на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао
високо образовање до септембра 2005; стручни
испит и лиценца. Заинтересовани кандидати уз
пријаву на оглас подносе следећа документа:
молбу за пријем са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, диплому о завршеној
школи (оверена фотокопија), уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија),
решење о упису у комору или лиценцу о раду
(оверене фотокопије), извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија), уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци, оверена фотокопија), уверење општинског суда да
се не води кривични поступак (не старије од
6 месеци), лекарско уверење (не старије од 6
месеци). У захтеву (молби) кандидат треба да
наведе документацију коју је доставио поводом огласа. Пријаве на оглас се могу поднети
лично у Дому здравља Бујановац, К. Петровића

Референт за правне, кадровске и
административне послове
за рад у Одсеку за опште и правне
послове

УСЛОВИ: средња стручна спрема, IV степен,
правни техничар.

Спремач/спремачица просторија
у којима се пружају здравствене
услуге
3 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање.

Помоћни радник
2 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање.
ОСТАЛО: Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, уверење о
положеном стручном испиту, очитану возачку
дозволу, извод из матичне књиге рођених –
венчаних, биографију са адресом, телефоном.
Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за послове за
19.05.2021. | Број 934 |
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које се заснива радни однос. Молбе се предају
Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8
(осам) дана од дана објављивања, лично или
обичном/препорученом пошиљком.

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

Доктор медицине специјалиста у
неурохирургији

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.

Одељење за неурохирургију

ДОМ ЗДРАВЉА МЛАДЕНОВАЦ

УСЛОВИ: високо образовање – специјалиста
неурохирург; положен стручни испит; лиценца; познавање рада на рачунару; познавање
најмање једног светског језика; најмање три
године радног искуства у звању специјалисте;
предвиђен пробни рад у трајању до 6 месеци. Кандидати су дужни да доставе: кратку
биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној школи; фотокопију
дипломе о положеном стручном испиту; фотокопију уверења о положеном специјалистичком
испиту; фотокопија лиценце; фотокопију радне
књижице или другог доказа о радном искуству
кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.).

11400 Младеновац
Краљице Марије 15
тел. 011/8241-508

Доктор медицине специјалиста у
интензивној нези нивоа 2
Служба за неонатологију

УСЛОВИ: високо образовање – специјалиста
педијатрије; положен стручни испит; лиценца; познавање рада на рачунару; познавање
најмање једног светског језика; најмање 5
година радног искуства у звању специјалисте;
искуство у лечењу новорођенчади који захтевају полуинтензивну или интензивну терапију;
искуство у руковођењу на одељењу; предвиђен
пробни рад у трајању до 6 месеци. Кандидати
су дужни да доставе: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о
завршеној школи; фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; фотокопију уверења о
положеном специјалистичком испиту; фотокопија лиценце; фотокопију радне књижице или
другог доказа о радном искуству кандидата
(уговори о раду, волонтерски уговори, потврда
послодавца и сл.).

Медицинска сестра – техничар

на осталим болничким одељењима,
на одређено време по основу замене
до повратка радника са боловања,
Одељење за неурохирургију

Медицинска сестра – техничар

на осталим болничким одељењима,
на одређено време по основу замене
до повратка радника са боловања,
Одељење пластичне хирургије
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
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Медицинска сестра – техничар
у амбуланти
на одређено време до добијања
сагласности Комисије за ново
запошљавање
2 извршиоца

УСЛОВИ: услови за обављање посла: средње
образовање, медицинска сестра – техничар,
положен стручни испит, лиценца, познавање
рада на рачунару (основни пакет MS Office и
Windows окружење), возачка дозвола Б категорије.
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 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
обавља и друге послове по налогу начелника
Службе.
ОСТАЛО: 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; фотокопију возачке дозволе. Пријаве се достављају у затвореним ковертама на
адресу Дома Здравља у Младеновцу, у року од
осам дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Посао се не чека,
посао се тражи

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17а
тел. 011/2667-755

Медицинска сестра – техничар

на осталим болничким одељењима,
на одређено време по основу замене
привремено одсутног запосленог,
пробни рад 3 месеца
2 извршиоца
Опис послова: спроводи здравствено-васпитни
рад, обавља општу и специјалну негу у рехабилитацији; обавља послове везане за личну
хигијену и исхрану пацијената; спроводи прописану терапију и води медицинску документацију и евиденцију; стара се о благовременом
присуству пацијената на терапији по утврђеном
распореду; учествује у пратњи пацијента при
транспорту у другу медицинску установу или у
другим организованим одласцима пацијената;
обавља и друге послове у оквиру своје струке у
сменском раду и по налогу главне сестре службе или болнице, као и начелника службе или
дежурног лекара.
УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да доставе
писану пријаву на оглас са краћом биографијом.
Уз пријаву се подносе фотокопије: дипломе
о завршеној школи, извода из матичне књиге
рођених, доказа о радном искуству (уговори о
раду, волонтерски уговори, потврда послодавца
и сл.), уверење о положеном стручном испиту
и лиценца за рад. Приликом заснивања радног
односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове на које се прима, потврду да
се против лица не води судски поступак, као
и потврду о неосуђиваности. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са потребном документацијом
достављају се на адресу: Специјална болница
за церебралну парализу и развојну неурологију,
Београд, Сокобањска 17а – Правна служба. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“.

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

Инжењер инвестиционог и
техничког одржавања

за потребе Службе за техничке послове,
пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник
РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/17, 95/18) и
посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Универзитетском клиничком центру Крагујевац. Посебан услов за заснивање радног односа је радно
искуство у здравственој установи терцијарног
нивоа здравствене заштите у наведеним пословима у трајању од 24 месеца. Уз пријаву се
подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила техничке струке,
висока стручна спрема – VII степен; уверење
о држављанству РС; извод из матичне књиге
рођених; извод из матичне књиге венчаних
(ако је кандидат променио презиме); кратка
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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
здравствене установе на терцијарном нивоу
здравствене заштите. Кандидати који уђу у
ужи избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос; доказ да се
против кандидата не води кривични поступак,
да оптужница није ступила на правну снагу и
да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван
за кривична дела која га чине неподобним за
рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице).
Уколико изабрани кандидат не достави 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 осам (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)“.

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

Службеник за послове заштите,
безбедности и здравља на раду

за потребе Одсека за безбедност и
здравље на раду Одељења за правне
послове Службе за правне и економскофинансијске послове, 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, 113/17, 95/18) и
посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Универзитетском клиничком центру Крагујевац.
Посебан услов за заснивање радног односа је
радно искуство у здравственој установи терцијарног нивоа здравствене заштите у области
заштите, безбедности и здравља на раду у
трајању од 12 месеци. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа
документа: диплома о стеченом високом образовању; уверење о држављанству РС; извод
Бесплатна публикација о запошљавању

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 здравствене установе на терцијарном нивоу здравствене заштите.
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања радног
односа изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива
радни однос; доказ да се против кандидата не
води кривични поступак, да оптужница није
ступила на правну снагу и да није покренута
истрага (уверење надлежног суда); уверење
да кандидат није осуђиван за кривична дела
која га чине неподобним за рад у здравственој
установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице). Уколико изабрани
кандидат не достави горе наведене документе
у захтеваном року, са њим се неће засновати
радни однос. 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 осам (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)“.

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

Економски техничар

за потребе Службе за правне и
економско-финансијске послове, на
одређено време од 12 месеци због
повећаног обима посла, пробни рад од 3
месеца
УСЛОВИ: средња стручна спрема – IV степен.

Економиста

ОСТАЛО: општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник
РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/17, 95/18)
и посебни услови утврђени Правилником о
унутрашњој организацији са систематизацијом
радних места Универзитетског клиничког центра Крагујевац. Посебан услов за заснивање
радног односа је радно искуство у здравственој
установи терцијарног нивоа здравствене заштите на поменутим пословима. Избор кандидата
обавиће се на основу интервјуа са кандидатима који обавља стручна комисија Универзитетског клиничког центра Крагујевац. Уз пријаву
се подносе у оригиналу или овереној копији
следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге
венчаних (ако је кандидат променио презиме);
кратка биографија са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. Кандидати који имају радно искуство (укључујући стручно оспособљавање и усавршавање) треба да доставе доказ/
потврду о радном стажу од стране Републичког
фонда за пензијско и инвалидско осигурање
(ПИО), односно доказ/потврду о волонтерском
стажу у струци од стране надлежне службе.
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања радног
односа, изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива
радни однос; доказ да се против кандидата не
води кривични поступак, да оптужница није
ступила на правну снагу и да није покренута
истрага (уверење надлежног суда); уверење
да кандидат није осуђиван за кривична дела
која га чине неподобним за рад у здравственој
установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице). Уколико изабрани
кандидат не достави горе наведене документе
у захтеваном року, са њим се неће засновати
радни однос. 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 осам (8) дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови”. 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: 034/505273. Пријаве се подносе лично, у затвореној
коверти, преко писарнице Универзитетског
клиничког центра Крагујевац или путем поште
на адресу: Универзитетски клинички центар
Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац.
Обавезно назначити за које се радно место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни
однос за радно место... (навести тачан профил
за који кандидат подноси пријаву)“.

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

за потребе Службе за правне и
економско-финансијске послове, на
одређено време од 12 месеци због
повећаног обима посла, пробни рад од 3
месеца
2 извршиоца

на одређено време од 18 месеци, пробни
рад 3 месеца

УСЛОВИ: виша стручна спрема, VI степен
струковног / вишег образовања.

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник

Помоћни радник на нези болесника
на осталим болничким одељењима
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РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/17 и 95/18)
и посебни услови утврђени Правилником о
унутрашњој организацији са систематизацијом
радних места Универзитетског клиничког центра
Крагујевац. Посебан услов за заснивање радног
односа је: радно искуство у здравственој установи на терцијарном нивоу здравствене заштите.
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома завршене основне школе; уверење о држављанству
РС; извод из матичне књиге рођених; извод из
матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратка биографија са адресом,
контакт телефоном, имејл-адресом. Као доказ
о радном искуству (укључујући стручно оспособљавање и усавршавање) кандидати треба да
доставе доказ/потврду о радном стажу од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО), односно доказ/потврду о
волонтерском стажу у струци од стране надлежне службе. Кандидати који уђу у ужи избор биће
позвани на разговор. Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива
радни однос; доказ да се против кандидата не
води кривични поступак, да оптужница није
ступила на правну снагу и да није покренута
истрага (уверење надлежног суда); уверење
да кандидат није осуђиван за кривична дела
која га чине неподобним за рад у здравственој
установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице). Уколико изабрани
кандидат не достави горе наведене документе
у захтеваном року, са њим се неће засновати
радни однос. На радне односе засноване по
окончаном конкурсу примењиваће се важећа
Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за
обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке
обрађује Универзитетски клинички центар Крагујевац. Рок за подношење пријава је осам (8)
дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови“ Националне службе за запошљавање.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Коначни резултати конкурса бити
објављени на сајту Универзитетског клиничког
центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати
који не буду изабрани могу захтевати повраћај
конкурсне документације. Контакт телефон:
034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице Универзитетског клиничког центра Крагујевац или путем
поште на адресу: Универзитетски клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које се радно место
конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни
однос за радно место... (навести тачан профил
за који кандидат подноси пријаву)“.

Посао се не чека,
посао се тражи
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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

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ

Струковни виши медицински
техничар општег смера

за потребе Клинике за гинекологију
и акушерство, на одређено време до
повратка запосленог са дужег одсуства,
пробни рад 3 месеца
УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник
РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/17, 95/2018)
и посебни услови утврђени Правилником о
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 – више
или високо образовање; сведочанства за сваки разред средње школе; 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 осам (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
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1. Доктор медицине

за рад у Служби за хирургију, пробни
рад од 3 месеца
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен,
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине.

2. Доктор медицине

за рад у Одсеку дечије хирургије у
Служби за хирургију, пробни рад од 3
месеца
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен,
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине.

3. Доктор медицине

за рад у Служби за анестезиологију
и реаниматологију при Заједничким
медицинским пословима, пробни рад од
3 месеца
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен,
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине.

4. Виши санитарни техничар /
санитарно-еколошки инжењер

за рад у Одсеку за сузбијање
болничких инфекција при Заједничким
медицинским пословима, пробни рад од
3 месеца
УСЛОВИ: виша медицинска школа смер виши
санитарни техничар, висока медицинска школа
струковних студија, виши санитарни техничар
или завршен медицински факултет, основне
струковне студије првог степена на студијском програму виши санитарни техничар, VI/1
или VI/2 степен; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

5. Виши радиолошки техничар у
дијагностици

за рад у Служби радиолошке
дијагностике при Заједничким
медицинским пословима, пробни рад од
3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: виша медицинска школа или висока
здравствена школа струковних студија, смер
за РО техничара, VI/1 или VI/2 степен, стручни
испит; лиценца; најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању.

6. Медицинска сестра – техничар у
амбуланти

за рад у Амбуланти за пријем и
збрињавање са опсервацијом у Служби
за интерну медицину, пробни рад од 3
месеца
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег
смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.
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7. Медицинска сестра – техничар на
интензивној нези нивоа 2
за рад у Одељењу коронарна јединица
у Служби за интерну медицину, пробни
рад од 3 месеца

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

8. Медицинска сестра – техничар на
осталим болничким одељењима
за рад у Одељењу хематологије и
реуматологије у Служби за интерну
медицину, пробни рад од 3 месеца

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

9. Медицинска сестра – техничар на
инфективном одељењу

за рад у Служби за пнеумофтизологију,
пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег
смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

10. Медицинска сестра – техничар на
инфективном одељењу
за рад у Кабинету за дијагностику у
Служби за пнеумофтизологију, пробни
рад од 3 месеца

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

11. Медицинска сестра – техничар на
осталим болничким одељењима
за рад у Одељењу за цереброваскуларне
болести са полуинтензивним лечењем,
у Служби за неурологију, пробни рад од
3 месеца
2 извршиоца

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

12. Медицинска сестра – техничар на
осталим болничким одељењима
за рад у Првом одељењу – хируршка
инфекција и колоректална хирургија,
у Служби за хирургију, пробни рад од 3
месеца

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

14. Медицинска сестра – техничар у
амбуланти

за рад у Амбуланти за пријем и
специјалистичко консулативне прегледе
у Служби за урологију, пробни рад од 3
месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање
шест месеци радног искуства у наведеном звању.

15. Медицинска сестра – техничар на
осталим болничким одељењима
за рад у Одељењу за стационарно
лечење у Служби за педијатрију, пробни
рад од 3 месеца

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег или
педијатријског смера, IV степен, стручни испит,
лиценца, најмање шест месеци радног искуства
у наведеном звању.

16. Гинеколошко–акушерска сестра,
бабица у породилишту

у Одељењу акушерства Службе
за гинекологију и акушерство са
неонатологијом, пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: средња медицинска школа, гинеколошко-акушерског смера, IV степен, стручни
испит; лиценца; најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању.

17. Медицинска сестра – техничар на
осталим болничким одељењима
за рад у Одсеку за палијативно лечење,
у Служби за продужено лечење и негу,
пробни рад од 3 месеца

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

18. Медицинска сестра – техничар у
операционој сали

за рад у Одељењу за интензивно
лечење, у Служби за анестезиологију
и реаниматологију при Заједничким
медицинским пословима, пробни рад од
3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит, лиценца најмање
годину дана радног искуства у наведеном звању.

19. Фармацеутски техничар

за рад у Болничкој апотеци при
Заједничким медицинским пословима,
пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: средња медицинска школа фармацеурског смера, IV степен, стручни испит; лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

20. Сервирка

13. Медицинска сестра – техничар на
осталим болничким одељењима
за рад у Трећем одељењу – општа и
хепатобилијарна хирургија, у Служби за
хирургију, пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца

за рад у Одсеку за сервирање хране, у
Служби за техничке, помоћне и друге
сличне послове при Заједничким
немедицинским пословима, пробни рад
од 3 месеца
2 извршиоца

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

УСЛОВИ: средње образовање; изузетно основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове
уредбе.

Бесплатна публикација о запошљавању

21. Спремач / спремачица
просторија у којима се пружају
здравствене услуге

за рад у Одељењу за одржавање
хигијене објеката и простора у
Служби за техничке, помоћне и друге
сличне послове при Заједничким
немедицинским пословима, пробни рад
од 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: основна школа.

22. Помоћни радник – радник на
кругу

за рад у Одељењу за техничке и
инвестиционе послове, у Служби за
техничке, помоћне и друге сличне
послове при Заједничким немедицинским
пословима, пробни рад од 3 месеца
3 извршиоца
УСЛОВИ: основна школа.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе:
За радна места од бр. 1 до 19: молбу за пријем
и биографију, са адресом, контакт телефоном,
оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
фотокопију личне карте или очитане податке са
личне карте (уколико је чипована), фотокопију
извода из матичне књиге венчаних (уколико су
дипломе или уверења издати на девојачко презиме), оверену фотокопију лиценце издате од
надлежног органа.
За радно место бр. 20: молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе или оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи
са потврдм о радном искуству на наведеним
пословима, фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати
на девојачко презиме).
За радна места бр. 21. и 22: молбу за пријем
и биографију, са адресом, контакт телефоном,
оверену фотокопију сведочанства о завршеној
основној школи, фотокопију личне карте или
очитане податке са личне карте (уколико је
чипована), фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је сведочанство издато на
девојачко презиме.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе
избора за пријем у радни однос. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да
доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат
не достави наведена документа у остављеном
року, са њим се неће закључити уговор о раду.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаву доставити у затвореној
коверти, са назнаком „За оглас” и називом и
редним бројем радног места за које се конкурише, искључиво поштом на наведену адресу.
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ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац, Косовска 16

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Помоћни радник

1. Доктор медицине изабрани лекар

за рад у Одељењу за техничке и
инвестиционе послове, у Служби
за техничке, помоћне и друге
сличне послове при Заједничким
немедицинским пословима, на одређено
време на 3 месеца због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: основна школа. Заинтересовани кандидати подносе: молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену
фотокопију сведочанства о завршеној основној
школи, фотокопију личне карте или очитане
податке са личне карте (уколико је чипована,
фотокопију извода из матичне књиге венчаних
(уколико су сведочанства или уверења издати
на девојачко презиме). Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података
о личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге
сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за
послове за које се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведена
документа у остављеном року, са њим се неће
закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву
доставити у затвореној коверти са назнаком „За
оглас“, са називом и редним бројем радног места за које се конкурише, искључиво поштом а
на наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Доктор медицине

на одређено време због повећаног
обима посла, на период од три месеца,
за рад на пословима доктора медицине
у хитној медицинској помоћи у Служби
хитне помоћи и санитетског превоза
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају
и посебне услове: завршен медицински факултет – VII/1 степен стручне спреме, положен
стручни испит и поседовање лиценце за рад
или решења о упису у Комору. Кандидати који
се пријављују на оглас достављају: пријаву на
оглас; кратку биографију са адресом и контакт
телефоном; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за рад или решења о упису у Комору; изјаву да су здравствено способни за послове за које подносе пријаву; фотокопију извода
из матичне књиге рођених. Пријавом на оглас
кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге
сврхе. О потреби спровођења даљих разговора
са кандидатима који се јаве на оглас, ради пружања додатних података који могу бити важни
за одлуку о пријему, одлучује директор. О коначном избору кандидата одлучује директор. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа
дужни су да доставе лекарско уверење као доказ
о здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведени документ у остављеном
року, са њим се неће закључити уговор о раду.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаве са документацијом доставити на наведену адресу.
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у Служби опште медицине

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

2. Доктор медицине у хитној
медицинској помоћи

у Служби хитне медицинске помоћи и
санитетског превоза
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршен медицински
факултет VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за
рад или решења о упису у Комору.

3. Доктор стоматологије

у Одељењу за дечију и превентивну
стоматологију
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршен стоматолошки
факултет VII/1 степен стручне спреме, положен
стручни испит и поседовање лиценце за рад
или решења о упису у Комору.
ОСТАЛО: Кандидати достављају: пријаву на
оглас; кратку биографију са адресом и контакт
телефоном; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену
фотокопију лиценце за рад или решења о упису у Комору; изјаву да су здравствено способни
за послове за које подносе пријаву; фотокопију
извода из матичне књиге рођених. Пријавом
на оглас кандидати дају своју сагласност за
обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. О потреби спровођења
даљих разговора са кандидатима који се јаве
на оглас а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему,
одлучује директор. О коначном избору кандидата одлучује директор. Изабрани кандидат, пре
заснивања радног односа, дужан је да достави лекарско уверење, као доказ о здравственој
способности за послове за које се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведени документ у остављеном року, са
њим се неће закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом доставити на
наведену адресу.

„САНИ ОПТИК“ ДОО
11000 Београд, Коче Капетана 12-14

Дефектолог

на одређено време од 12 месеци, за рад
у Кули
Опис посла: саветује клијента у проналажењу
најадекватнијег решења приликом избора наочара и/или диоптријских, односно контактних
сочива; саветује клијента о начину правилног
коришћења и одржавања наочара и/или диоптријских, односно контактних сочива; прима
клијенте који имају слушне проблеме и про-

блеме разумевања говора у слушном кабинету и другим пословним јединицама; анализира потребе и примедбе клијената у вези са
коришћењем и функционисањем слушних помагала; саветује и инструира клијенте да рукују слушним помагалима; испитује и утврђује
аудитивну перцепцију; помаже у одабиру врсте
слушног помагала, ради пробе слушних помагала.
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, диплома
факултета за специјалну едукацију и рехаибилитацију; претходно радно искуство у струци
пожељно, није неопходно; комуникативност и
склоност ка раду са клијентима; савесност при
обављању поверених послова; проактивност и
инцијативност у раду; оријентисаност ка постизању циљева; склоност ка континуираном личном развоју; познавање рада на рачунару.
ОСТАЛО: За кандидате који немају претходно
искуство пружамо одговарајућу обуку. Наша
компанија нуди динамично радно окружење,
одличне могућности за лични развој и даље
професионално напредовање. Уколико сматрате да испуњавате услове из конкурса, свој CV и
мотивационо писмо можете проследити путем
мејла на адресу: sanioptik-prijave@sani.co.rs или
на следећу адресу: “Сани Оптик” д.о.о., Коче
Капетана 12-14, 11000 Београд. Све пријаве ће
се третирати као строго поверљива документација. Биће контактирани само кандидати који
уђу у ужи избор. Рок за конкурисање 15 дана
од дана оглашавања.

ДОМ ЗДРАВЉА
14210 Уб, Добросава Симића 1
тел. 014/411-644

Возач у санитетском превозу
УСЛОВИ: Потребно је да кандидат испуњава
следеће услове: 1. средње образовање; 2. да
има положен возачки испит Б категорије и 3.
да је држављанин Републике Србије. Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију: пријаву на оглас са кратком биографијом;
копију личне карте; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); оверену копију
дипломе о завршеној средњој школи; копију
возачке дозволе. Опис послова: као у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Уб. Пријаве
са кратком биографијом, адресом и контакт
телефоном као и документа којима се доказује
испуњеност услова огласа (оверене фотокопије), достављају се на горе наведену адресу.
Рок за подношење пријаве је 10 дана од дана
објављивања у публикацији Послови. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Систем администратор подршке
корисницима информационих
система и технологије
УСЛОВИ: Потребно је да кандидат испуњава следеће услове: 1. високо образовање: на
основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова или на студијама у трајању до три године; 2.
да има једну годину радног искуства у области
здравствене заштите; 3. да је држављанин
Републике Србије. Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију: пријаву на
оглас са кратком биографијом; копију личне
карте; уверење о држављанству (не старије од
6 месеци); оверену копију дипломе о завршеном високом образовању. Опис послова: као у
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Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Уб. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт
телефоном као и документа којима се доказује
испуњеност услова огласа (оверене фотокопије), достављају се на горе наведену адресу.
Рок за подношење пријаве је 10 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

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

Спремач/спремачица

у просторијама у којима се пружају
здравствене услуге, на одређено време
од 3 месеца због повећаног обима посла
3 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, НК радник.
Као доказе о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс
са кратком биографијом, бројем телефона и
адресом, oверену фотокопију сведочанства о
завршеној основној школи, oчитану личну карту. Пријаве кандидата које не садрже тражену
документацију сматраће се непотпуним и неће
бити разматране. Пријаве које пристигну по
истеку овог рока сматраће се неблаговременим
и неће бити разматране. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама, путем поште,
на адресу: Специјална болница за плућне болести “Озрен” Сокобања, Насеље Озрен бб, 18230
Сокобања, уз напомену „Пријава на оглас за
спремача” или лично у просторијама болнице.

Здравство и социјална заштита
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
КУЧЕВО
12240 Кучево, Светог Саве 213

Директор

Центра за социјални рад за општину
Кучево, на мандатни период од четири
године
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за
заснивање радног односа, предвиђених Законом о раду, 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 на основним студијама у трајању од најмање четири године и
одговарајући академски, односно стручни назив
утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани социјални радник, да има најмање пет
година радног искуства у струци, да није под
истрагом и да се против њега не води кривични поступак, да није осуђиван. Кандидат уз
пријаву мора да поднесе следеће документе, у
оригиналу или овереној копији: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
уверење односно диплому о стеченом образовању, доказ о радном искуству у струци, кратак
опис досадашњег радног ангажовања, уверење
надлежног суда да се против њега не води
кривични поступак, односно није достављен
Бесплатна публикација о запошљавању

захтев за спровођење истраге или одређених
истражних радњи, није подигнута оптужница
или оптужни предлог за кривична дела за која
се гоњење предузима по службеној дужности
(не старије од 6 месеци), уверење надлежне
полицијске управе да није осуђиван (не старије
од 6 месеци). Уз прописану конкурсну документацију кандидат подноси и Програм рада за
мандатни период на који се врши именовање.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у обзир. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са
потребном документацијом слати на адресу:
Центар за социјални рад за општину Кучево,
Светог Саве 213, 12240 Кучево, са назнаком „За
конкурс за именовање директора“. Текст конкурса објављује се у публикацији „Послови”, на
интернет презентацији и на огласној табли Центра за социјални рад за општину Кучево.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ПЕЋИНЦИ
22410 Пећинци, Слободана Бајића 5
тел. 022/2436-028, 022/2435-240

Стручни радник за управно-правне
послове, дипломирани правник
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: стечено високо образовање из
области правне науке – на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
– дипломирани правник и потребне компетенције за ово радно место. Општи услови: да је
учесник јавног позива пунолетан држављанин
Републике Србије; да учеснику јавног позива
није раније престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа; да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци. Рок за подношење
пријава је 15 (петнаест) дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања јавног
позива у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – публикација
„Послови“. Пријава на јавни позив врши се писменим путем у слободној форми, на пријемном
шалтеру Центра за социјални рад Пећинци у
Пећинцима, Слободана Бајића 5, са назнаком
„Пријава на јавни позив за попуњавање извршилачког радног места – стручни радник за
управно-правне послове, звање: дипломирани правник“. Докази које прилажу кандидати:
биографија са наводима о досадашњем радном
искуству; уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених;
диплома којом се потврђује стручна спрема;
исправе којима се доказује радно искуство у
струци (потврде, решења, уговори и други акти
из којих се може утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду
је стечено радно искуство); уверење да учесник позива није осуђиван на казну затвора од
најмање 6 (шест) месеци, издато од стране
Министарства унутрашњих послова Републике
Србије, не старије од шест месеци); други докази о стеченим знањима и вештинама. Државни
службеник који се пријављује на позив, уместо
уверења о држављанству и извода из матичне
књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу
у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фото-

копији 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). 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. Докази се
достављају на наведену адресу Суда, са назнаком „За јавни позив“.
Датум и место провере компетенција учесника позива у изборном поступку: Са учесницима
позива чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени
сви потребни докази и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном позиву, на
основу података наведених у обрасцу пријаве
на позив, изборни поступак ће се спровести у
просторијама Центра за социјални рад Пећинци
у Пећинцима, Слободана Бајића 5. Кандидати
ће о датуму и времену бити обавештени на контакте (бројеве телефона или имејл-адресе) које
наведу у својим обрасцима пријаве. Изборни
поступак ће започети по истеку рока за подношење пријава. Лице задужено за давање обавештења о позиву: Биљана Јовичић, директор
Центра за социјални рад Пећинци у Пећинцима,
дипломирани социјални радник, контакт телефон: 022/2436-028, 022/2435-240.

Посао се не чека,
посао се тражи
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Ветерина
ВЕТЕРИНАРСКА СЛУЖБА
„ХАЛАСВЕТ“ ДОО АДА
24400 Ада, Виноградска 9
тел. 024/853-112

Ветеринарски техничар

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, ветеринарски техничар, положен стручни испит, радно
искуство на фарми пожељно али није неопходан услов. Кандидат треба да буде одговоран,
марљив и предан послу. Нудимо редовну плату, константно усавршавање и пријатно радно
окружење. Пријаве слати електронским путем
на: info@metalhemiko.co.rs. Рок за пријаву на
конкурс: 25.05.2021.

Индустрија и грађевинарство
КОМПАНИЈА „СЛОБОДА“ АД
32000 Чачак, Ратка Митровића бб

Директор сектора

на одређено време од 12 месеци,
са могућношћу заснивања радног
односа на неодређено време
УСЛОВИ: висока стручна спрема у трајању од
најмање 4 године (најмање 240 ЕСПБ); завршен машински, технички, економски факултет,
правни или факултет организационих наука; 5
година радног искуства у струци, од чега најмање 3 године на руководећим пословима; да
су кандидати држављани Републике Србије;
да нису осуђивани и да се против њих не води
кривични поступак.

Шеф рачуноводства

на одређено време од 12 месеци,
са могућношћу заснивања радног
односа на неодређено време
УСЛОВИ: висока стручна спрема у трајању од
најмање 4 године (најмање 240 ЕСПБ); завршен економски факултет; 5 година радног
искуства на пословима рачуноводства; да су
кандидати држављани Републике Србије; да
нису осуђивани и да се против њих не води
кривични поступак.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз молбу и биографију – CV, доставе и следеће доказе: диплому о стеченој стручној спреми, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, доказ
да нису осуђивани, доказ да се против њих не
води кривични поступак. Оглас је отворен 15
дана од дана објављивања. Молбе са траженим доказима доставити на адресу: Компанија
„Слобода“ АД Чачак, РЈ Правни и кадровски
послови, Ратка Митровића бб, 32000 Чачак.

„БИМАЛ СУНЦЕ“ ДОО СОМБОР
25000 Сомбор, Стапарски пут бб
тел. 064/8401-050

Електричар

на одређено време
УСЛОВИ: I степен стручне спреме; сертификат за рад у експлозивним зонама и са високим
напоном – лиценца 351; пожељно радно искуство; рад у сменама; ноћни рад; радно место са
повећаним ризиком; пробни рад. Слање пријава мејлом.

Оператер ТМК и отпадних вода
на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; пожељно радно искуство; радно место са повећаним
ризиком; рад у сменама; пробни рад. Пријаве
за посао слати мејлом.

Руковалац технике у сачмари
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме; радник
у производњи; рад у сменама; пожељно радно
искуство. Пријаве за посао слати мејлом.

Бравар

УСЛОВИ: III, IV, V степен стручне спреме; бравар; пожељно радно искуство; атест за заваривање (исказано по ДИН-у 8560); рад у сменама;
ноћни рад; радно место са повећаним ризиком;
пробни рад. Пријаве за посао слати мејлом.

ГЕОДЕТСКИ БИРО „ГЕОПЛАН“
Чачак, Краља Петра I бр. 30
тел. 064/1337-158, 032/341-368

Геодета за одржавање катастра
непокретности
пробни рад 1 месец

Опис посла: одржавање катастра непокретности.
УСЛОВИ: IV, V, VI или VII ниво квалификације
геодетске струке – независно од смера; радно
искуство: небитно; пожељна возачка дозвола Б
категорије – није услов. Теренски рад. Послодавац сноси трошкове превоза до 50 км удаљености од Чачка. Трајање конкурса: до попуне.
Заинтересовани кандидати могу да се јаве на
телефоне послодавца, особа за контакт: Милан
Петронијевић.

„KAIZEN“ DOO SMEDEREVO
Смедерево, Шалиначка бб
тел. 026/4155-619
е-mail: posao@kaizen.rs

на одређено време 6 месеци
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УСЛОВИ: VI/2 или VII/1 ниво образовања
текстилне или било које друге струке; без
обзира на радно искуство; основно знање
рада на рачунару; турски језик – средњи ниво.
Пуно радно време; рад у једној смени – пре
подне; пробни рад 3 месеца; послодавац сноси трошкове превоза до 40 км удаљености од
места рада. Трајање конкурса: до 31.05.2021.
године. Заинтересовани кандидати могу да се
јаве на контакт телефон или да своје пријаве доставе путем мејла (у мејлу је потребно
нагласити назив радног места). Особа за контакт: Емилија Ђурић.

Култура и информисање

на одређено време
5 извршилаца

Консултант планирања и
производње

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

тавља одговарајуће извештаје руководиоцима
одељења; контролише примену прописаних
процедура рада; активно ради на унапређивању процедура рада; шаље информације о
готовим РФ производима, спремним за извоз,
стању залиха готових производа и репроматеријала; организује испоруку робе; припрема
пратећу документацију за Одељење спољне
трговине; убацивање и ажурирање података
у одговарајућим системима; додељује задатке
сваком члану тима на основу њихових компетенција и потреба производње; координира
производним процесима; координира радом
свих производних одељења предузећа; састаје
се са менаџментом по потреби ради давања
извештаја о напретку производње.

Опис посла: креира и води план производње;
контролише улазни и излазни магацин, као
и рад свих производних линија; доставља
нопходне податке и узорке производа; припрема дневне извештаје за продуктивност
производње; прати план производње и дос-

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ СВИЛАЈНАЦ
35210 Свилајнац, Светог Саве 58

Директор

на период од 4 године
Послови директора: организује и води процес
рада и пословања установе, самостално доноси одлуке и при томе: организује и руководи
радом установе; доноси акт о организацији и
систематизацији послова и друга општа акта у
складу са законом и статутом установе; извршава одлуке управног одбора установе; заступа
установу; стара се о законитости рада установе; одговоран је за спровођење програма рада
установе; одговоран је за материјално-финансијско пословање установе; врши друге послове
утврђене законом и статутом установе.
УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које, поред општих услова прописаних законом којим се уређују права, обавезе
и одговорности из радног односа, испуњава и
следеће услове: да има стечено високо образовање у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука; да има најмање пет
година радног искуства у култури; да поседује организаторске способности. Кандидат за
директора Центра за културу Свилајнац дужан
је да уз пријаву приложи предлог програма
рада и развоја Центра за културу Свилајнац,
за период од четири године, као саставни део
конкурсне документације. Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењују се у изборном
поступку увидом у доказе који су приложени
уз пријаву кандидата и усменим разговором са
кандидатима који испуњавају услове утврђене јавним конкурсом и који су доставили благовремене и потпуне пријаве на конкурс. Рок
за подношење пријаве је осам дана од дана
објављивања јавног конкурса код Националне службе за запошљавање. Пријава са
доказима о испуњавању услова подноси се у
запечаћеној коверти Управном одбору Центра
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за културу Свилајнац, Светог Саве 58, 35210
Свилајнац, са назнаком: „За јавни конкурс за
именовање директора Центра за културу Свилајнац“. Пријава на јавни конкурс садржи: име
и презиме кандидата, датум и место рођења,
адресу становања, број телефона, имејл-адресу, податке о образовању, податке о врсти и
дужини радног искуства и податке о организаторским способностима. Уз пријаву на јавни
конкурс прилаже се следећа документација:
предлог програма рада и развоја Центра за
културу Свилајнац за период од четири године;
оверена фотокопија дипломе или уверење о
стеченом високом образовању у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука;
исправе којима се доказује радно искуство у
култури (потврде или други акти из којих се
доказује најмање пет година радног искуства у
култури); исправе којима се доказују организаторске способности (потврде или други акти из
којих се доказује да лице има радно искуство
у организовању рада и вођењу послова); уверење да се против кандидата не води истрага и
да није покренут кривични поступак за кривична дела која га чине неподобним за обављање
послова директора Центра за културу Свилајнац; уверење да кандидат није осуђиван;
извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству, не старије од шест месеци у
односу на дан објављивања јавног конкурса;
доказ о општој здравственој способности (оригинал лекарског уверења). Лице задужено за
давање обавештења о јавном конкурсу је Весна
Богојевић, телефон: 035/321-048, сваког радног дана од 7.30 до 14.30 часова.

ДОМ КУЛТУРЕ
„ПИВО КАРАМАТИЈЕВИЋ“
31330 Прибој, 12. јануара 86

Директор Дома културе
„Пиво Караматијевић“ Прибој
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити именовано
лице које испуњава опште услове прописане
законом и следеће услове : високо образовање
(на студијама другог степена, дипломске академске студије – мастер или специјалистичке
академске студије или високо образовање на
основним студијама у трајању од четри године);
најмање пет година радног искуства у култури;
да има организационе способности неопходне
за обављање пословодне функције. Уз пријаву
кандидат треба да достави следеће доказе:
диплому о завршеном факултету, у оригиналу
или оверену фотокопију; уверење о држављанству РС; потврду – доказ о радном искуству на
пословима у култури; уверење надлежног органа да није осуђиван и да се против њега не
води кривични поступак. Кандидат уз пријаву
доставља биографију и предлог програма рада
и развоја установе у периоду од четири године.
Пријаве са потребном документацијом доставити у року од 10 дана од дана објављивања конкурса, на адресу: Дом културе „Пиво Караматијевић“ Прибој, 12. јануара 86, 31330 Прибој,
са назнаком: „Пријава за конкурс“.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

Бесплатна публикација о запошљавању

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА ПРИБОЈ
31330 Прибој
Вука Караџића бб

Директор Градске библиотеке
Прибој
на период од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити лица
са високом стручном спремом (високо образовање на основним студијама у трајању од четири године) и најмање 5 година радног искуства
у култури. Потребна документација: 1) предлог програма рада и развоја Библиотеке за
период од четири године; 2) оверена копија
дипломе или уверења о стеченој стручној спреми; 3) доказ о радном искуству; 4) биографија
која мора да садржи елементе који доказују
стручност из делокруга рада установа културе са кратким прегледом остварених резултата у раду; 5) уверење надлежног органа да се
против кандидата не води истрага и да није
подигнута оптужница (не старије од 6 месеци) за кривична дела која се гоне по службеној дужности; 6) извод из матичне књиге рођених; 7) оверена копија личне карте; 8) доказ
о општој здравственој способности – лекарско
уверење, 9) пожељан положен стручни испит
из библиотечко-информационе делатности. Рок
за подношење документације на конкурс је 8
дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Документа доставити на адресу: Градска библиотека Прибој, Вука Караџића бб, 31330 Прибој, са
назнаком: „Пријава на конкурс“.

МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ
11070 Нови Београд, Ушће 10, блок 15

Секретар Музеја

пробни рад до шест месеци
Опис посла: свакодневно координира са свим
одељењима у Музеју; по овлашћењу директора заступа Музеј пред државним органима;
регулише имовинско-правне односе; стара се
о благовременој изради нацрта Статута и других општих аката Музеја; органима управљања
и директору даје савете у погледу правилне
примене свих општих аката Музеја; врши осигурање зграде, културних добара и инвентара
као и осигурање изложби у земљи и иностранству; у сарадњи са директором, председником Управног и Надзорног одбора припрема
материјале за седнице Управног и Надзорног одбора и организује спровођење одлука
и мера донетих на седницама; води матичну
књигу запослених; води кадровску евиденцију и доставља податке надлеженом органу;
израђује решења и одлуке из области радних
односа; издаје потврде у вези са радним односима; чува персоналну документацију запослених; даје нацрт коришћења годишњих одмора
запослених у договору са директором и шефовима Одељења, као и обавља друге послове по
налогу директора.
УСЛОВИ: стечено високо образовање за научне, односно стручне области у оквиру образовано-научног поља друштвено-хуманистичких наука (правне науке) на студијама другог
степена (дипломске академске студије мастер),
односно на студијама у трајању од четири године по правилима која су важила пре ступања
на снагу Закона о високом образовању (правни факултет); једна година радног искуства;
познавање једног светског језика; знање рада
на рачунару (Word).

ОСТАЛО: Потребна документација: 1. оверена копија дипломе или уверења о стеченој
стручној спреми; 2. доказ о радном искуству;
3. кратка биографија (CV); 4. уверење о
држављанству Републике Србије; 5. извод из
матичне књиге рођених, не старији од шест
месеци; 6. извод из биометријске личне карте, односно фотокопију личне карте; 7. уверење да лице које конкурише није осуђивано
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање
послова у Музеју. Доказ о општој здравственој способности – лекарско уверење (оригинал), доставиће само кандидат који буде
изабран. Докази из тачака 1, 2, 4, 5 и 6 се
прилажу у оригиналу или копији овереној
код јавног бележника, односно другог надлеженог органа. Доказе под редним бројем 4
и 5 дужан је да прибави Музеј, у складу са
прописом којим се уређује управни поступак. У случају да доказе из тачке 4 и 5 не
може да прибави Музеј, исте ће прибавити
кандидат. Датум усменог разговора са учесницима јавног конкурса биће одређен накнадно, о чему ће учесници јавног конкурса
бити благовремено обавештени. Рок за подношење пријава кандидата на јавни конкурс
је 10 дана и почиње да тече наредног дана
од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу „Политика“ у издању за целу територију Републике Србије (од 18. до 27. маја),
на званичној интернет страни Националне
службе за запошљавање и Музеја, као и на
огласној табли Музеја. Пријава на конкурс
садржи: име и презиме кандидата, датум и
место рођења, адресу становања, потребне
податке за контакт (телефон, имејл), податке о образовању, податке о врсти и дужини
радног искуства са кратким описом послова
на којима је кандидат радио до подношења
пријаве на јавни конкурс. Комисија Музеја ће
обавити разговоре са кандидатима у року од
15 дана од дана завршетка јавног конкурса.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази, Комисија Музеја неће разматрати. Пријаве са
доказима о испуњавању услова, са назнаком
„За конкурс“, подносе се писаним путем, на
адресу: Музеј савремене уметности, 11070
Нови Београд, Ушће 10, блок 15 или лично,
сваког радног дана од 9 до 15 часова. Напомена: У складу са чланом 9 став (3) и чланом 103 Закона о Општем управном поступку
(„Службени гласник РС“, број 18/2016), Музеј
је дужан да прибави доказе (извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству), осим ако странка изричито изјави да
ће податке прибавити сама. Ове доказе Музеј
може да прибави уколико учесник на јавном
конкурсу потпише Изјаву да Музеј за потребе
поступка може да поднесе захтев, да изврши увид, прибави и обради личне податке о
чињеница о којима се води службена евиденција, а који су непходни у поступку одлучивања по расписаном јавном конкурсу. Уколико
учесник на јавном конкурсу жели сам да прибави наведене доказе о томе ће се изричито
изјаснити, односно потписати Изјаву. Учесник на јавном конкурсу ће пре прибављања
доказа у образцу Изјаве, која се потписује у
Музеју савремене уметности, Београд – Нови
Београд, Ушће 10, блок 15, заокружити на
који начин жели да се прибаве докази из
тачака 4 и 5. Сва обавештења у вези са јавним конкурсом и потписивањем Изјаве даје:
Лидија Јанковић, позивом на број телефона:
011/3676-292 и 3111-137, локал 112.
19.05.2021. | Број 934 |
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ДОМ КУЛТУРЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
24300 Бачка Топола, Главна 22

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: високо образовање, најмање пет година радног искуства на организационим пословима, држављанство Републике Србије, знање
српског језика и једног језика средине. Кандидат за директора је дужан да предложи програм рада и развоја Дома културе за мандатни
период од четири године, као саставни део конкурсне документације. Рок за подношење пријаве је 8 дана почев од наредног дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговреме, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве
и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Управни одбор одбацује закључком.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти
и дужини радног искуства са кратким описом
послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на
тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.
Управни одбор Дома културе обавља разговор
са кандидатима који испуњавају услове конкурса у року од 30 дана од дана завршетка конкурса и доставља оснивачу, Скупштини општине
Бачка Топола образложени предлог листе кандидата, који садржи мишљење Управног одбора о стручним и организационим способностима сваког кандидата и записник о обављеном
разговору. Уз пријаву са кратком биографијом,
кандидати достављају и: предлог програма
рада и развоја Дома културе општине Бачка
Топола за период од четири године; оверену
копију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми; потврду, решење, уговора или неки
други акт којим се потврђује рад на пословима
у области културе у области претежне делатности установе; уверење надлежног органа да
кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци;
уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од шест месеци) у оригиналу или овереној копији; извод из матичне књиге рођених,
у оригиналу или овереној копији; копију личне
карте или ишчитану личну карту. Пријава на
конкурс, са доказима, подноси се у затвореној
коверти, препорученом пошиљком или лично,
на адресу: Дом културе општине Бачка Топола
– Управни одбор, 24300 Бачка Топола, Главна
12, са назнаком „За јавни конкурс за именовање
директора“. Информације на тел. 024/713-515

МЕЂУОПШТИНСКИ ЗАВОД
ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ СУБОТИЦА
24000 Суботица, Трг слободе 1/3

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: високо образовање (ВСС – VII степен), архитектонски, грађевински, правни,
економски или филозофски факултет, најмање
5 (пет) година радног искуства у култури, да
не постоје законске сметње за избор и именовање, програм рада и развоја установе (највише на три куцане странице), да је држављанин
Републике Србије, да је пунолетан/на, да има
прописану стручну спрему, да против кандидата није покренут кривични поступак за дело
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које га чини недостојним за обављање дужности директора, односно да није правоснажном
судском одлуком осуђен за кривично дело које
га чини недостојним за обављање дужности
директора установе.
ОСТАЛО: Кандидати за директора Завода уз
пријаву подносе: Предлог програма рада и развоја Завода за период 2021–2025, детаљну радну биографију, диплому или уверење о стеченом високом образовању (оверена фотокопија),
доказ о радном искуству (фотокопија радне
књижице и/или потврда од послодавца и/или
извод из ПИО фонда), уверење о држављанству
(фотокопија), извод из матичне књиге рођених
(фотокопија), фотокопија личне карте (уколико не поседује чип) или очитану личну карту,
уверење да се против кандитата не води кривични поступак (издато од стране стварно и
месно надлежног суда – према пребивалишту
кандидата), уверење да кандидат није осуђиван правоснажном судском одлуком (издато
од стране РС МУП ПУ – према пребивалишту
кандидата). Пријаве са потребним доказима о
испуњености услова се подносе Управном одбору Завода непосредно радним данима од 09 до
14 часова у просторијама Завода или препорученом пошиљком у затвореној коверти са назнаком: „Пријава на конкурс за директора Завода – не отварати”, на адресу Међуопштински
завод за заштиту споменика културе Суботица,
Трг слободе 1/3, Суботица. Контакт телефон за
све додатне информације у вези са пријавом на
конкурс: 024/556-901.

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

Саобраћај и везе
„КОМБИНОВАНИ ПРЕВОЗ“ ДОО,
ПРОКУПЉЕ

Б Е О Г РА Д

Прокупље, Милена Јовановића 15
тел. 064/8744-377
е-mail: seftkp@kprevoz.co.rs

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

Прегледач железничких кола

место рада: Београд (3), Нови Сад (2),
Рума (2), Шид (1), Панчево (1), Вршац
(1), Суботица (1)
11 извршилаца
Опис посла: технички преглед железничких
кола и возова, утврђивање неисправности и
оштећења на железничким колима и одређивање правилних поступака са њима.
УСЛОВИ: IV ниво образовања, железничка
школа – прегледач железничких кола; радно
искуство: небитно; основно познавање рада
на рачунару; возачка дозвола Б категорије –
услов.
ОСТАЛО: Обезбеђен смештај, превоз и исхрана, теренски рад, рад у сменама, ноћни рад,
рад ван просторија послодавца, радно место
са повећаним ризиком, дужина радног времена
12 сати дневно. Трајање конкурса: до попуне.
Заинтересовани кандидати могу своје пријаве
да доставе путем мејла или да се јаве путем
телефона, особа за контакт: Дејан Перић.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

11000 Београд
Студентски трг 3
тел. 011/2638-622

Ванредни професор
за ужу научну област Хиспанистика,
предмет Шпански језик
на одређено време
од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни
степен доктора наука из научне области за
коју се бира. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, Статутом Универзитета 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
http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php).
Кандидати подносе: пријаву са биографијом,
оверену фотокопију дипломе одговарајуће
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 Београду, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-354

Виши стручнотехнички сарадник

у Служби за финансије, на одређено
време до 6 месеци
УСЛОВИ: високо образовање на студијама
првог степена економског смера. Уз пријаву
поднети биографију и копије докумената којима
се доказује испуњеност услова. Пријаве се подносе писарници Факултета, на наведену адресу.

ОШ „БРАНКО ПЕШИЋ“
Земун, Светотројчина 4
e-mail: osbrankopesic@yahoo.com

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане члановима 122, 139 и 140 ст. 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон и 6/20): 1) да има одговарајуће високо образовање за наставника
основне школе, педагога или психолога школе
стечено: на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године;
лице које је стекло образовање на студијама
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука, мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за кога није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик; 6) да има дозволу за рад наставника и стручног сарадника;
7) да има најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; 8) да има
обуку и положен испит за директора установе.
Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем
из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за директоБесплатна публикација о запошљавању

ра школе може бити изабрано и лице које, уз
испуњеност осталих горе наведених услова,
има одговарајуће образовање из члана 140
став 3 истог закона, то јест високо образовање
стечено на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од
три године, или више образовање, за наставника основне школе, дозволу за рад наставника и стручног сарадника, обуку и положен
испит за директора установе и најмање десет
година рада на пословима образовања и васпитања у установи, након стеченог одговарајућег
образовања. Уз пријаву на конкурс кандидат
је у обавези да приложи: 1. оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем високом образовању; 2. оверен
препис или оверену фотокопију документа о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; 3. оригинал или оверену фотокопију потврде о радном стажу, најмање 8 година рада у области образовања (не старију од 6
месеци); 4. фотокопију личне карте, односно
биометријски очитане личне карте; 5. 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 тачка 3) Закона
о основама система образовања и васпитања
(не старије од 6 месеци); 6. оригинал или оверену фотокопију уверења надлежне службе
Министарства унутрашњих послова да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела из чл. 139 ст. 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); 7. оригинал или оверену фотокопију
уверења привредног суда да кандидат није
осуђиван за привредне преступе, да се против истог не води поступак из надлежности
тога суда и да му није изречена правноснажна
судска мера забране обављања делатности по
Закону о привредним преступима; 8. оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); 9. оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених (не старије од 6 месеци); 10. доказ о
резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника)
ако га поседује, а уколико је кандидат претходно обављао функцију директора школе и
доказ о резултату стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања –
фотокопија; 11.оригинал или оверену фотокопију лекарског уверења о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и
ученицима (не старије од 6 месеци); 12. оверену фотокопију лиценце за директора установе
(ако је кандидат поседује); 13. пријаву на конкурс на пријавном формулару који се преузима
са интернет странице Министарства просвете,
науке и технолшког развоја; 14. радну биографију са личним подацима, као и подацима о
кретању у служби или радном месту; 15. предлог мера, организације и начина руковођења
школом које би спровео као директор. Доказ
о знању српског језика, на коме се остварује
образовно-васпитни рад доставља само кандидат који одговарајуће образовање није стекао
на српском језику. Кандидат изабран за директора школе који нема положен испит за директора дужан је да га положи у року од 2 године
од дана ступања на дужност, у складу са условима прописаним законом. Кандидат попуња-

ва пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и одштампани формулар
заједно са пријавом на конкурс за избор директора и потребном документацијом доставља на
адресу школе: Светотројчина 4, 11080 Земун,
у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс
за избор директора школе“, лично или путем
поште. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање,
као ни фотокопије документа које нису оверене
од стране надлежног органа. Достављена документација се не враћа. Министар у року од 30
дана од дана пријема документације коју му је
доставио Школски одбор врши избор директора и доноси решење о његовом именовању, о
чему школа обаваештава лица која су се пријавила на конкурс. 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). Ближе
информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе, радним даном од 9.00 до
14.00 часова, преко телефона: 011/3167-134.

ФИЛОЛОШКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Каменичка 2
тел. 011/2621-955

Наставник класичних језика

на одређено време, до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: VII/1 степен сручне спреме са звањем
(300 ЕСПБ у дипломи за лица која су студије
уписала почев од 10.09.2005. године): професор класичне филологије, дипломирани класични филолог, мастер класични филолог. 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 правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана
доказују се приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из става 1 тачке 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. Уз пријаву
(пријавни формулар) на конкурс (пријавни формулар кандидати преузимају са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије), кандидат је обавезан да достави и: радну биографију, осим за лица која први пут заснивају
радни однос; оверену фотокопију дипломе или
оверену фотокопију уверења о дипломирању
(уверење не може бити старије од 6 месеци)
– кандидати који су студије уписали почев од
10.05.2005. године достављају оверене фото19.05.2021. | Број 934 |
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копије диплома или оверене фотокопије уверења о дипломирању не старије од 6 месеци и
за основне академске (или струковне студије)
и за мастер (специјалистичке студије) студије;
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверену фотокопију); уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци,
оригинал или оверену фотокопију); оригинал
уверење надлежног СУП-а да није осуђиван са
правним последицама у смислу чл. 139 став 1
тачка 3) Закона о основама система образовања
и васпитања. Пријава на конкурс мора садржати актуелни број телефона и тачну адресу пребивалишта кандидата. Пријаве са документима
којима се доказује испуњеност услова конкурса доставити на наведену адресу Гимназије, у
затвореној коверти, са назнаком: „За конкурс“,
путем поште или лично у канцеларију секретара школе од 09.00 до 14.00 часова, радним
данима. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и од стране јавног бележника
неовереном документацијом, неће бити узете
у разматрање. Ближе информације о конкурсу
могу се добити на телефон: 011/2621-955.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
Дипломирани правник за правне,
кадровске и административне
послове
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање из области правних
наука, на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ, 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; пoзнавање рада на рачунару.
ОСТАЛО: Уз пријаву са биографским подацима
кандидати треба да приложе: фотокопију извода
из матичне књиге рођених, фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој школској спреми,
фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије – оригинале на увид. Рок за пријављивање кандидата на конкурс је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса доставити на адресу: Саобраћајни
факултет, Служба за опште послове – пријава
на конкурс, 11000 Београд, Војводе Степе 305.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ
ФАКУЛТЕТ
1. Ванредни професор за ужу научну
област Систематска теологија /
Тежиште истраживања: Екуменско
богословље
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме – докторат богословских наука, као и претходно завршене основне студије православне теологије,
објављени стручни и научни радови претежно из уже научне области, односно тежишта
истраживања, за коју се конкурс расписује и
способност за наставни и научни рад. Предност
ће имати кандидати са радним искуством у академској настави и раду са студентима из уже
научне области.

2. Асистент за ужу научну област
Историја цркве
УСЛОВИ: да је студент докторских студија православне теологије (VII/1 степен) или магистар наука коме је прихваћена тема докторске
дисертације из уже научне области за коју се
конкурс расписује; да је претходне нивое студија завршио са просечном оценом најмање
осам; да показује смисао за наставни рад (сходно члану 84 Закона о високом образовању).
ОСТАЛО: Остали услови су предвиђени Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 88/2017), Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета и осталим општим
актима Универзитета и Факултета, у складу са
којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата. Пријаве кандидата са прилозима:
биографија, библиографија (списак научних и
стручних радова), радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и благослов надлежног епископа, докази о искуству у
академској настави (за радно место под тачком
1), као и друга документација, подносе се на
адресу: Универзитет у Београду, Православни
богословски факултет, Мије Ковачевића 11б, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ШАНТИЋ“
11130 Калуђерица, Краља Петра 9
тел./факс: 011/3410-655
e-mail: osaleksasantic@beotel.net
www.osas.edu.rs

Директор

на мандатни период од 4 (четири)
године

Посао се не чека,
посао се тражи
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УСЛОВИ: На конкурс могу да се пријаве лица
која испуњавају услове прописане чланом 122,
чланом 123 став 14 и 15, чл. 139 и 140 став 1
и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 –
др. закон, 27/18, 10/19 и 6/20) и Правилником о
ближим условима за избор директора установа
образовања и васпитања („Сл. гласник РС,, бр.
108/2015). Кандидат треба: 1. да поседује одговарајуће високо образовање прописано чланом
139 и 140 став 1 тач.1) и 2) и став 2 Закона о
oсновама система образовања и васпитања: 1)
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (а) студије другог степена из научне, односно стручне области

за одговарајући предмет, односно групе предмета; (б) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним
студијама утрајању 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; 2. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђивано правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена чланом
139 став 1 тач. 3) Закона о сновама система
образовања и васпитања и да није осуђивано
правноснажном пресудом привредног суда за
привредни преступ у вршењу раније дужности,
не старијим од 6 (шест) месеци; 4. да против
њега није покренут кривични поступак пред
надлежним судовима доношењем наредбе о
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице
којој није претходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога – за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дела примање или давање мита и друга кривична дела
против службене дужности, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, не
старије од 6 месеци; 5. да има држављанство
Републике Србије, 6. да зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад;
7. да има најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања; 8. да има
дозволу за рад наставника/стручног сарадника (положен стручни испит – лиценцу), педагога или психолога и да је савладало обуку и
да има положен испит за директора установе;
9. кандидат који је претходно обављао дужност директора установе дужан је да достави
резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања, уколико је
вршено спољашње вредновање, а уколико кандидат није претходно обављао дужност директора установе, дужан је да достави резултат
стручно-педагошког надзора у раду (извештај
просветног саветника), уколико је вршен стручно-педагошки надзор у раду кандидата.
ОСТАЛО: Уз пријаву (попуњен пријавни формулар који се преузима са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја) на конкурс учесник треба
да поднесе следећу документацију и доказе о
испуњености услова конкурса: 1) уверење о
држављанству Републике Србије, не старије од
6 месеци (оригинал или оверена фотокопија);
2) извод из матичне књиге рођених; 3) диплому
о стеченом високом образовању (оригинал или
оверена фотокопија); 4) документ о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу за
наставника или стручног сарадника (оверена
фотокопија) као и оверен препис или оверену
фотокопију лиценце за директора установе (ако
је кандидат поседује); 5) доказ о 8 година радног искуства у области образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања (оригинал потврду); 6) лекарско уверење да има
психичку, физичку и здравствену способност
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за рад са децом и ученицима, не старије од 6
месеци (оригинал или оверена фотокопија); 7)
оригинал или оверену копију уверења основног
суда и вишег суда да против њега није покренут
кривични поступак нити је утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци),
као и оригинал или оверену копију уверења
привредног суда да кандидат није правоснажно
осуђен за привредни преступ у вршењу раније
дужности (не старије од 6 месеци); 10) уверење
из казнене евиденције надлежне полицијске
управе да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1
тач. 3) Закона о основама система образовања
и васпитања (не старије од 6 месеци); 11) доказ
да зна српски језик (уколико је кандидат стекао одговарајуће високо образовање из члана
140 Закона о основама система образовања и
васпитања на српском језику, сматра се да је
достављен доказ); 13) доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата уколико је надзор вршен (извештај просветног саветника); 14) кандидат који је претходно обављао
дужност директора установе дужан је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Такође,
кандидат може приложити и доказ о кретању у
служби са биографским подацима, као и доказе о стручним и организационим способностима, односно о стеченом звању према прописима
из области образовања (при чему су ови докази
необавезни); 15) радну биографију са кратким
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора. Документација без доказа о положеном испиту за лиценцу сматраће
се потпуном, а изабрани кандидат биће дужан
да у законском року положи наведени испит, у
складу са чланом 122 Закона о основама система образовања и васпитања. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Пријаве са доказима о испуњавању свих услова тражених конкурсом се подносе у секретаријату ОШ „Алекса
Шантић”, Краља Петра Првог 9, 11130 Калуђерица, или се шаљу поштом, са повратницом, уз
назнаку „Пријава на конкурс за избор директора“. Додатне информације могу се добити код
секретара школе и телефоном: 011/3410-655.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-321

Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу
научну област Хирургија са
анестезиологијом (општа хирургија)
2 извршиоца

Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу
научну област Хирургија са
анестезиологијом (дечја хирургија)

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

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу научну
област Епидемиологија
на одређено време од 5 година

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

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу научну
област Фармакологија, клиничка
фармакологија и токсикологија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу научну
област Офталмологија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу научну
област Педијатрија
на одређено време од 5 година
3 извршиоца

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Интерна медицина
(пулмологија)
на одређено време од 5 година

на одређено време од 5 година

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

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

Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Педијатрија
на одређено време од 5 година
3 извршиоца

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

Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Хирургија са
анестезиологијом (анестезиологија
са реаниматологијом)

Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Епидемиологија

Пословни центри НСЗ

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

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

на одређено време од 5 година

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.

Наставник страног језика за ужу
научну област Енглески језик
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, филолошки 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 асистента
за ужу научну област Социјална
медицина
на одређено време од 3 године

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

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

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“
11050 Београд – Звездара

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних Законом о раду треба да испуњавају
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посебне услове прописане чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања: да
имају одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања
и васпитања и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије), и то: студијама другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета или студијама другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (лекарско уверење о томе као
доказ доставља кандидат који буде изабран пре
закључења уговора о раду); да нису осуђивани
правноснажном пресудом; да знају српски језик
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није
стечено на српском језику, кандидат доставља
доказ одговарајуће високошколске установе надлежне за издавање таквих документа о
познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад).
ОСТАЛО: Кандидати подносе попуњен пријавни формулар преузет са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз попуњен пријавни формулар, поред радне биографије, кандидати, у
оригиналу или овереној фотокопији прилажу:
диплому о стеченом одговарајућем образовању; доказ о неосуђиваности за кривична
дела и о непостојању дискриминаторног понашања сагласно члану 139 ст. 1 тач. 3 ЗОСОВ
(извод из казнене евиденције МУП-а РС, не
старије од 6 месеци); уверење о држављанству
РС (не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених; доказ о знању српског језика за кандидате који на српском језику нису
стекли одговарајуће образовање; доказ да
лица која су стекла академско звање мастер,
односно дипломирани мастер, поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова (само за
радно место стручни сарадник – психолог). Пре
закључења уговора о раду, кандидати подносе
и доказ о испуњености услова из члана 139 ст.
1 тач. 2 Закона о основама система образовања
и васпитања (да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима). Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неправовремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве на конкурс доставити лично или слати на адресу: ОШ „Вељко Дугошевић“, Милана
Ракића 41, 11050 Београд.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
11030 Београд, Кнеза Вишеслава 1
тел. 011/3053-987

Редовни професор за ужу научну
област Финална прерада дрвета
(са радним искуством)

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из
области прераде дрвета, шумарски факултет,
одсек за технологије дрвета (студијски програм
за технологије дрвета), способност за наставни
рад, објављени научни и стручни радови.

Ванредни професор за ужу научну
област Нацртна геометрија и
геометрија архитектонске форме
на одређено време од 5 година, са
радним искуством

УСЛОВИ: научни назив доктора техничких наука – област архитектуре и урбанизма, докторат
из уже научне области за коју се наставник
бира, архитектонски факултет и други факултети на којима се стиче наведено звање, способност за наставни рад, објављени научни и
стручни радови.
ОСТАЛО: Остали услови за избор наставника
утврђени су Законом о високом образовању,
Правилником о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника
и сарадника Шумарског факултета, Статутом
и Правилником о систематизацији послова и
радних задатака радника Шумарског факултета, као и Правилником о минималним условима
за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова из конкурса (оверене
фотокопије диплома, извода из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, списак
научних и стручних радова, сепарате радова), достављају се Служби за правне и опште
послове Шумарског факултета у Београду,
Кнеза Вишеслава 1, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса у огласним новинама и
на сајту Националне службе за запошљавање,
на сајту Факултета и сајту Универзитета. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
1. За избор једног сарадника у звање
вишег уметничког сарадника за
ужу уметничку област Примењено
вајарство
на период од четири године

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица
која испуњавају услове прописане Законом о
високом образовању, Минималним условима
за избор у звања наставника и сарадника на
универзитету донете од старане Националног
савета за високо образовање и општим актима
Универзитета уметности у Београду и Факултета примењених уметности у Београду.
ОСТАЛО: Учесници конкурса подносе: пријаву
на конкурс у три штампана примерка, оверену
фотокопију или оверен препис дипломе/а у једном примерку, уверење надлежног органа да
правоснажном пресудом није осуђен за кривич-

но дело против полне слободе, фалсификовања
јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у
високошколској установи (члан 72 став 4 Закона о високом образовању), радну биографију
на прописаном обрасцу 2 (са сајта Факултета у
рубрици Документа) у три штампана примерка
и у електронској форми на једном CD-у, пет до
10 оригиналних радова и пројеката достављених у електронској форми на 4 CD-а, за радно
место уметничког сарадника за ужу уметничку
област Примењено вајарство. Учесници на конкурсу су дужни да у електронском облику, на
једном ЦД-у или УСБ-у, приложе презентацију
својих обавезних референци, са каталошким
подацима о радовима написаним ћириличним
писмом и са јасно наведеним именом и презименом кандидата у доњем десном углу сваке стране презентације, у укупном трајању до
3 минута; потписани списак приложене документације и радова приложених у електронској форми у три примерка. Минимални услови
за избор у звања наставника и сарадника на
универзитету донете од старане Националног
савета за високо образовање, Минимални услови за избор у звање наставника и сарадника у
пољу уметности, у пољу друштвено-хуманистичких и у пољу техничко-технолошких наука
на Факултету примењених уметности у Београду (бр. 03-28/2 од 15.3.2016, бр. 03-28/22 од 27.9.2016, бр. 03-28/2-3 од 29.12.2016,
бр. 03-28/7-1 од 16.11.2017. и 03-28/3-1 од
01.03.2018.) и Образац 2 налазе се са сајту
Факултета (www.fpu.bg.ac.rs). Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Документација и радови подносе се Правној служби Факултета примењених
уметности у Београду, Краља Петра 4, у термину од 10 до 13 часова. За додатне информације
контакт тел. 060/5207-721.

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

Конкурс објављен 12.05.2021. у публикацији
„Послови“ мења се у делу услова за радна места: асистент за ужу научну област Подземна
експлоатација лежишта минералних сировина
и асистент за ужу научну област Инжењерска геологија, геомеханика и геотехничко
инжењерство, тако што уместо наведених треба да стоји:
У звање асистента бира се студент одговарајућих докторских студија који је сваки од
претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8,00 или кандидат који
има академски назив магистра наука и коме је
прихваћена тема докторске дисертације. 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 и 6/2020 – др. закони).
Доставити 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, на адресу:
Рударско-геолошки факултет (соба 107), Ђушина 7, 11000 Београд, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса. У осталом делу текст
конкурса остаје непромењен.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЗВЕЗДАРА”
11050 Београд, Суботичка 2
тел. 011/2414-555

Сарадник за физичко васпитање /
рекреацију / анимацију
руководилац РЈ (сарадник)

УСЛОВИ: више образовање: на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ, 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.
ОСТАЛО: У радни однос може бити примљено лице које поред општих услова прописаних
Законом о раду, испуњава и посебне услове
прописане чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3) није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију и
да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и
језик на коме се остварује васпитно-образовни
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз
пријавни формулар кандидат треба да достави:
биографију, диплому, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених (документа се подносе у оригиналу или овереној
копији, не старијој од 6 месеци), уверење
МУП-а о неосуђиваности за кривична дела из
тач. 3); доказ да зна српски језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад доставља
кандидат који одговарајуће образовање није
стекао на српском језику; доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом доставља се пре закључења уговора о
раду. Пријаве доставити лично или поштом, са
назнаком „За конкурс”, на горе наведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији НСЗ „Послови“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Остале информације могу се добити на број
телефона 2421-920 и 2421-555.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ПОПОВИЋ“

1) да има одговарајуће образовање, завршена
основна школа, 2) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима;
3) да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 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) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати треба да доставе: 1) пријаву на конкурс са
основним биографским подацима (својеручно
потписану), 2) одштампан и попуњен пријавни формулар преузет са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, у делу „Ново на сајту”,
на адреси: http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-kONkURISANjE.
doc, З) оригинал или оверену фотокопију доказа
о завршеном основном образовању, 4) оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству, 5) оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, 6) извод из казнене евиденције као доказ о неосуђиваности за
горе наведена кривична дела и да није утврђено дискриминаторно понашање, које издаје
надлежна полицијска управа (не старије од 6
месеци), 7) доказ о познавању језика на ком
се остварује образовно-васпитни рад подноси
кандидат који није стекао диплому на српском
језику, а доказ треба да буде издат од стране
високошколске установе надлежне за издавање
таквих докумената (оригинал или оверена фотокопија). Фотокопије које се подносе морају бити
оверене од стране надлежног органа, у супротном неће се узети у разматрање, као ни непотпуне и неблаговремене пријаве. Кандидати који
уђу у ужи избор биће упућени на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања. Кандидат који буде изабран пре
закључења уговора о раду доставља уверење
о здравственој способности, не старије од шест
месеци. Пријаве са потребном документацијом
доставити лично или поштом, на горе наведену адресу школе, са назнаком „Пријава на конкурс“, у року од 8 дана од дана објављивања
огласа.

БОР
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
19220 Доњи Милановац
Стевана Мокрањца 14
тел. 030/590-142

Директор

11000 Београд, Маријане Грегоран 62

на период од 4 године

Чистачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 122, 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/18
– др. закони, 10/2019 и 6/2020) и услове прописане Правилником о ближим условима за
избор директора установе образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 108/2015)
и то: да има одговарајуће високо образовање
за наставника основне школе, педагога или
психолога школе, стечено на студијама дру-

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закона, 10/19 и
6/20) и Правилником о организацији и систематизацији послова у ОШ „Јован Поповић”, и то:
Бесплатна публикација о запошљавању

гог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије), и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисципинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука, на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; лице које је стекло образовање
на студијама другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета као лице које је стекло
образовање на студијама другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука мора да
има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад –
лиценцу за наставника, васпитача и стручног
сарадника; да има најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има обуку и положен испит за директора установе (изабрани кандидат који нема
положен испит за директора дужан је да га
положи у року од две године од дана ступања
на дужност). Уз пријаву на конкурс кандидат је
дужан да приложи: оверену копију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању, у складу
са одредбом члана 140 Закона; доказ о поседовању дозволе за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника – лиценцу за рад (оверену
копију уверења); доказ о радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања –
потврду у оригиналу или овереној фотокопији,
најмање 8 година рада у области образовања
(не старије од 6 месеци); уверење надлежног
суда да против кандидата није покренут кривични поступак и да није покренута истрага,
у оригиналу или овереној фотокопији (не старије од 6 месеци); уверење надлежне службе
Министарства унутрашњих послова о подацима из казненој евиденцији за кривична дела из
чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања, у оригиналу или
овереној фотокопији (не старије од 6 месеци);
уверење привредног суда да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности, у оригиналу или овереној фотокопији (не старије од
6 месеци); уверење о држављанству Републике Србије, у оригиналу или овереној фотокопији (не старије од 6 месеци); извод из мати19.05.2021. | Број 934 |
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чне књиге рођених, у оригиналу или овереној
фотокопији (не старије од 6 месеци); доказ о
резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања (доставља
кандидат који се пријављује на конкурс који је
претходно обављао дужност директора школе, уколико је обављен стручно-педагошки
надзор установе); оверен препис/фотокопију
лиценце за директора школе (ако га кандидат
поседује); биографију са кратким прегледом
кретања у служби и предлогом програма рада
директора школе; доказ о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад доставља само кандидат који одговарајуће
образовање није стекао на српском језику, а
доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит
из српског језика; лекарско уверење, којим се
потврђује да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом. Кандидат изабран за директора школе који нема
положен испит за директора дужан је да га
положи у року од две године од дана ступања
на дужност, у складу са условима прописаним
законом. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и
одштампани формулар заједно са пријавом на
конкурс за избор директора и комплетном документацијом доставља лично, радним данима од
08.00 до 14.00 или поштом на адресу: ОШ „Вук
Караџић“, Стевана Мокрањца 14, 19220 Доњи
Милановац, са назнаком „Конкурс за избор
директора школе”. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве на конкурс се неће узети у разматрање.
За доказе који су неопходни у поступку одлучивања, установа поступа у складу са чланом 103
ЗОУП-у („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и
95/18 – аутентично тумачење) и уз сагласност
запосленог (образац 1). Ближе информације
могу се добити у секретаријату школе, лично
или позивом на телефон: 030/590-142.

Ч АЧ А К
ОСНОВНА ШКОЛА „КОТРАЖА“
32235 Котража

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат за радно место наставника треба да
испуњава услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/2018 – др. закон, 10/2019
и 6/2020): да има одговарајуће образовање, у
складу са чл. 140 Закона о основама система
образовања и васпитања, и то: на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (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 мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стру-
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чне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета и образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у ОШ („Сл. гласник
РС – Просветни гласник РС“, бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/2019);
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; држављанство Републике Србије;
да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. 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
(овера не старија од 6 месеци); уверење о неосуђиваности. Доказ о знању српског језика се
доставља само у случају да образовање није
стечено на српском језику. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају школи. Лекарско уверење
којим се потврђује да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима подноси се пре закључења
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве
са потребном документацијом и одштампаним
пријавним формуларом слати на горе наведену адресу: ОШ „Котража“, 32235 Котража или
предати лично. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.

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

Наставник у звању доцента за
ужу научну област Методика
информатичког образовања

на одређено време од пет година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор
методике разредне наставе информатике 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 теле-

фона, 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 са доказима о испуњавању
услова конкурса доставити на адресу: Факултет техничких наука у Чачку, Светог Саве 65,
32000 Чачак. Конкурс остаје отворен 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”
и на интернет страници Универзитета у Крагујевцу. Непотпуне и неблаговремено достављене
пријаве неће се разматрати. Фотокопије поднетих докумената уз пријаву на конкурс се не
враћају.

ПРЕХРАМБЕНО-УГОСТИТЕЉСКА
ШКОЛА
32000 Чачак, Стоје Тошић 23
тел. 032/334-901

Секретар
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће образовање из области правних наука у складу са чланом 140 став 1 Закона о
основама система образовања и васпитања,
да испуњавају услове прописане чланом 139
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 да имају одговарајуће образовање у
складу са чл. 140–142 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), на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије) или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да
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имају држављанство Републике Србије; 5. да
знају српски језик – образовно-васпитни рад се
остварује на српском језику. Докази о испуњености услова који се достављају уз пријавни
формулар: 1. оригинал или оверена копија
дипломе о одговарајућем образовању; 2. потврда да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
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, издата по објављивању конкурса; 3. уверење о држављанству
Републике Србије; 4. доказ о знању језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад доставља само онај кандидат који одговарајуће
високо образовање није стекао на српском језику. Услов под бројем 2 – да запослени поседује
психичку способност за рад, проверава се тако
што се кандидати који буду изабрани у ужи
избор у року од 8 дана упућују на психолошку
процену способности за рад са ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања. Доказ који се односи на физичку и здравствену способност кандидата доставља се пре
закључења уговора о раду. Уз пријавни формулар и документацију кандидати достављају
и CV. Кандидати су дужни да попуне пријавни
формулар (навести радно место на које се конкурише) који се може наћи на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја (htp: //www.mpn.gov.rs).
Пријавни формулар и потребну документацију
треба послати на адресу школе: Стоје Тошић
23, 32000 Чачак или предати лично, радним
даном од 8.00 до 13 часова, у затвореној коверти са назнаком “За конкурсну комисију”. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЋО МАТОВИЋ”
Катићи
32253 Брезова
тел. 064/047-30-77

Професор математике

са 88,89% радног времена
2 извршиоца

Професор физике

са 60% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа из чл 24 Закона о раду, кандидат треба 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): а) да има 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
Бесплатна публикација о запошљавању

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; б) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; в) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давања мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; г) да
има држављанство Републике Србије; д) да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад.
ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи. Уз пријавни формулар
потребно је доставити школи: 1) биографске
податке, односно биографију са адресом и контакт телефоном – CV; 2) оверену фотокопију
дипломе одговарајућег степена и врсте стручне
спреме (не старије од 6 месеци); кандидат који
има високо образовање стечено на студијама
другог степена доставља оверену копију дипломе другог степена и оверену копију дипломе
основних академских студија; 3) лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(подноси се пре закључења уговора о раду);
4) уверење из суда да против кандидата није
покренут кривични поступак: донета наредба
о спровођењу истраге; покренута оптужница
или донето решење о одређивању притвора
(не старије од 6 месеци); 5) уверење да није
осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела из члана 139 став 1 тачке 3
Закона (не старије од 6 месеци); 6) уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци);
7) извод из матичне књиге рођених издат на
прописаном обрасцу са хологромом (оригинал
или оверена фотокопија, да није старија од 6
месеци); 8) доказ да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику.
Напомена: рок за пријављивање на конкурс је
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Пријавни формулар и конкурсом тражене доказе о испуњавању услова доставити у року од 8
дана од дана објављивања конкурса, на горе
наведену адресу, са назнаком: „За конкурс за
_______”. Напомена: Неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање приликом одлучивања о избору кандидата.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ
32000 Чачак, Цара Душана 34
тел. 032/303-404

Наставник у звању редовног
професора за ужу научну област
Технологија и хигијена анималних
сировина
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор
ветеринарских наука, доктор биотехничких наука, доктор медицинских наука – ветеринарска
медицина, доктор техничких наука, доктор наука – технолошко инжењерство. Остали услови
за избор у звање наставника утврђени су чл. 74
ст. 8 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ број 88/2017, 27/2018, 73/2018), Правилником о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Агрономског
факултета у Чачку. Напомена: кандидат мора
да испуњава општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чланом 72 став 4 Закона о
високом образовању и дужан је да уз пријаву на
конкурс достави и одговарајући доказ надлежног органа (МУП-а) о неосуђиваности. Пријаве кандидата који не доставе наведени доказ
или не испуњавају овај услов, неће се узети у
разматрање. Пријава на конкурс садржи: име
и презиме кандидата, датум и место рођења,
адресу становања и број телефона, податке о
образовању, податке о радном искуству и друго. Уз пријаву обавезно доставити прилоге:
биографију, списак радова, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ надлежног органа МУП-а о неосуђиваности и друго. Упутством
за примену, начин достављања, попуњавања и
утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање
(www.kg.ac.rs- прописи-универзитетски прописи-документи и акта у области образовања
и наставе), 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 заснивања радног односа и стицању
звања наставника Универзитета у Крагујевцу,
доставља и у електронском облику (на компакт
диску CD-у), на начин утврђен овим упутством.
Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс:
Агрономски факултет у Чачку, Цара Душана 34,
32000 Чачак. Рок за пријаву на конкурс је 15
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

КИКИНДА
ОШ „ФЕЈЕШ КЛАРА“
23300 Кикинда
Др Зорана Ђинђића 9

Наставник српског језика
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове и
достави доказе о испуњавању услова, уз молбу, и то: 1. попуњен формулар који се налази на званичном сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2. оригинал
или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, не старију од 6 месеци; 3. уверење о држављанству (оригинал или оверену
фотокопију), не старије од 6 месеци; 4. извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), не старији од 6 месеци; 5.
уверење надлежне полицијске управе о неос19.05.2021. | Број 934 |
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уђиваности правоснажном пресудом за кривична дела за која је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 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 санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 6. доказ о знању српског језика и
језика на којем остварује образовно-васпитни
рад; 7. доказ о положеном испиту за лиценцу
(уколико је кандидат поседује). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом (лекарско уверење) изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду.
Кандидат треба да испуњава и услове у погледу врсте стручне спреме у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020,
16/2020, 19/2020 и 3/2021). Пријаве доставити
лично или поштом на адресу: Основна школа
„Фејеш Клара“, Др Зорана Ђинђића 9, 23300
Кикинда, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати
у обзир. Рок за подношење молбе је 8 дана од
дана објављивања конкурса.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ОСНОВНА ШКОЛА “ЛЕПОСАВИЋ”
Лепосавић

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 10/2019 и 6/2020): 1. да има одговарајуће образовање за наставника или стручног
сарадника за рад у школи, и то: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета;
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука у ком случају мора да има
завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; 2.
да има дозволу за рад (лиценцу) за наставника или стручног сарадника; 3. да има психичку, физичку и здраствену способност за рад са
децом и ученицима; 4. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
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,
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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; 5.
да има држављанство Републике Србије; 6. да
зна српски језик; 7. да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 8. да има обуку и положен испит за
директора установе (кандидат који нема положен испит за директора може бити изабран,
али ће бити дужан да испит за директора установе положи у року од две године од дана ступања на дужност).
ОСТАЛО: Уз пријаву (формулар за пријаву
на конкурс који се може преузети на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја), кандидати
подносе следећу документацију: биографију
са кретањем у служби, адресом становања,
бројем телефона, адресом електронске поште,
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверену фотокопију
дозволе за рад наставника, односно стручног сарадника (лиценца), потврду о радном
искуству у области образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања,
доказ о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања – уверење из надлежне службе МУП-а да кандидат није осуђиван
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка
3) Закона о основама система образовања
и васпитања (не старије од 6 месеци), уверење основног суда да против кандидата није
покренут кривични поступак (не старије од 6
месеци), уверење привредног суда да кандидат није правноснажно осуђиван за привредни
преступ у вршењу раније дужности (не старији
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци); доказ да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима – лекарско уверење, не
старије од 6 месеци; доказ о савладаној обуци и положеном испиту за директора установе
уколико га кандидат поседује; доказ о знању
српског језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (достављају само кандидати
који одговарајуће образовање нису стекли на
српском језику); оквирни план рада за време мандата, доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (оригинал
или оверена фотокопија извештаја просветног саветника) уколико га кандидат поседује,
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања
достављају само кандидати који су претходно обављали дужност директора установе.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављиваља конкурса у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Кандидат попуњава пријавни формулар (образац
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србијe). Одштампани формулар заједно
са осталом потребном документацијом доставити у затвореној коверти са назнаком „Пријава
на конкурс за директора“, на адресу: Основна школа „Лепосавић“, Војске Југославије бб,
38218 Лепосавић, или лично у секретаријату
школе. Сва наведена документа доставити у
оригиналу или оверене фотокопије. Уверења и
извод не могу бити старији од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети
у разматрање. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе и преко
телефона: 028/83-543.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАЈКО УРОШЕВИЋ“
Готовуша

Наставник технике
и технологије

са 25% радног времена,
на одређено време
до повратка запосленог са функције
в. д. директора школе
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове предвиђене одредбама члана 139 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/17 и 27/2018 – др.
закон, 10/2019 и 6/2020) и то: да има одговарајуће образовање у складу са чланом 140
Закона о основама система образовања и васпитања, као и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (,,Сл. гласник
РС – Просветни гласник“ бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020,
19/2020 и 3/2021); да има психичку, физичку и здрвствену способност за рад са децом и
ученицима; да ниjе осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за коjе jе изречена безусловна казна затвора у траjању од
наjмање 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 саобраћаjа и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкциjу, и да за њега ниjе, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије, да
зна српски jезик и jезик на коjем остваруjе
образовно-васпитни рад (достављају кандидати који образовање нису стекли на српском језику). Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријаву на конкурс доставити:
оверену фотокопију дипломе или уверење о
завршеном одговарајућем образовању; уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; уверење из основног суда; уверење из МУП-а; доказ о познавању српског
језика (само кандидати који образовање нису
стекли на српском језику). Изабрани кандидат је обавезан пре закључења уговора о
раду да достави доказ да поседује психичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима. Конкурс остаје отворен 8 дана од
дана објављивања у публикацији ,,Послови“.
Кандидати који су изабрани у ужи избор у
року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Пријаве на конкурс са потребним документима, заједно са одштампаним пријавним формуларом се достављају у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса на адресу: ОШ
„Рајко Урошевић“ у Готовуши, 38236 Штрпце,
са назнаком „Пријава на конкурс“ или лично
у управи школе. Неблаговремена и непотпуна документација кандидата неће бити узета
у разматрање. За све додатне информације о
конкурсу кандидати могу да се обрате управи
школе на телефон: 0290/75-089.
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К РА Г У Ј Е В А Ц
ГИМНАЗИЈА „МИЛОШ САВКОВИЋ“
34300 Аранђеловац
Јосипа Грушовника 1
тел. 034/711-051

Наставник српског језика и
књижевности
УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос предвиђени су чл. 139, 154 став 1 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 6/20), Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник
РС – Просветни гласник“, бр. 1/21) и то: да кандидат има одговарајуће образовање: 1) професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност;
(2) професор, односно дипломирани филолог
за југословенску књижевност и српскохрватски језик; (3) професор, односно дипломирани
филолог за југословенску књижевност и општу
књижевност; (4) професор српскохрватског
језика са јужнословенским језицима; (5) професор југословенске књижевности и српског језика; (6) професор југословенске књижевности са
страним језиком; (7) професор српског језика
и књижевности; (8) професор српске књижевности и језика; (9) професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу; (10)
дипломирани филолог за књижевност и српски језик; (11) дипломирани филолог за српски
језик и књижевност; (12) дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; (13) мастер професор језика и књижевности
(студијски програми: Српски језик; Српски
језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и
језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија,
модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност); (14) мастер филолог (студијски програми: Српски језик; Српски језик и
књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик
са општом књижевношћу; Српска филологија:
српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност). Лица која су стекла академско
звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским
програмима: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и
језик са компаратистиком, Српска филологија:
српски језик и књижевност, Србистика; да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање 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
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин Републике Србије; да
зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Уз попуњен пријавни
формулар, који се налази на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
потребно је поднети следећа документа: кратку
Бесплатна публикација о запошљавању

биографију, диплому о стеченом образовању,
држављанство Републике Србије (не старије од
шест месеци), извод из матичне књиге рођених, извод из казнене евиденције МУП-а РС
(не старије од шест месеци, прибавља кандидат). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности (лекарско уверење) прибавља
кандидат који буде закључио уговор о раду.
Уколико се на овај конкурс подносе фотокопије
докумената, оне морају бити оверене. Пријаве са потребном документацијом доставити у
року од 8 дана од дана објављивања огласа на
адресу: Гимназија „Милош Савковић“, Јосипа
Грушовника 1, 34300 Аранђеловац, телефон:
034/711-051, са назнаком „За конкурс – наставник српског језика и књижевности“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати
у разматрање.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац
Јована Цвијића 1
тел. 034/306-500

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни
степен доктора наука из научне области за коју
се бира. Остали услови прописани су у члану
74, а на период сагласно члану 75 Закона о
високом образовању и чл. 110 и 127 Статута
Правног факултета Универзитета у Крагујевцу.
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености
услова, као и доказе из члана 72 став 4 Закона
о високом образовању, слати на горе наведену
адресу Факултета. Рок за подношење пријава је
15 дана од дана објављивања конкурса.

ПРВА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
34000 Крагујевац, Даничићева 1
тел. 034/335-506

Наставник рачунарства и
информатике
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове из чл. 139, 140 и 142 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања
и услове предвиђене Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у гимназији
и Правилника о организацији и систематизацији послова у Првој крагујевачкој гимназији.
Такође, кандидати морају испуњавати следеће
услове: да имају одговарајуће образовање у
складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања; да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (овај доказ
прибавља се пре закључења уговора о раду);
да нису осуђивани правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике Србије; да знају језик на коме

се остварује образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству Републике Србије
(извод из матичне књиге рођених и уверење
о држављанству), оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци; оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању; доказ да лице није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
ни за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за кандидата није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (оригинал или оверену фотокопију,
не старије од 6 месеци); доказ о знању српског
језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад у школи се доставља уколико одговарајуће
образовање није стечено на том језику; радну биографију. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају послодавцу. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране директора
школе. Кандидати који су изабрани у ужи избор
у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандида
који испуњавају услове за пријем у радни однос
у року од 8 дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом
и ученицима. Конкурсна комисија обавља
разговор са кандидатима и доноси решење
о избору кандидата у року од 8 дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Кандидат
незадовољан решењем о изабраном кандидату
може да поднесе жалбу директору у року од 8
дана од дана достављања решења. Директор
одлучује о жалби у року од 8 дана од дана подношења. Неблаговремене и непотпуне пријаве
се неће разматрати. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се подносе непосредно у секретаријату школе или препорученом поштом на адресу: Прва
крагујевачка гимназија, Даничићева 1, 34000
Крагујевац. Додатне информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе и путем
телефона: 034/335-506.

Посао се не чека,
посао се тражи
19.05.2021. | Број 934 |
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”
34227 Баточина, Краља Петра I 73
тел. 034/6842-324

Сервирка

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које поред општих услова прописаних
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука
УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење),
испуњава и посебне услове прописане чланом
139 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): има одговарајуће средње
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, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
има држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја у складу са чланом 154 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020).
Уз одштампани и попуњен пријавни формулар
кандидати достављају установи потребну документацију: 1) оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; 2) уверење 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 (оригинал и не старије од 6
месеци); 3) уверење о држављанству Републике Србије (оригинал и не старије од 6 месеци);
4) извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверену фотокопију); 5) доказ да кандидат зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад доставља кандидат који одговарајуће образовање није стекао
на српском језику; 6) доказ да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Пријаве на конкурс доставити
лично или поштом, са назнаком „За конкурс“,
на адресу: Предшколска установа „Полетарац“ Баточина, Краља Петра I 73, Баточина, у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови” сваког радног дана, у
периоду од 07.30 до 15.30 часова. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

32

| Број 934 | 19.05.2021.

По достављеном извештају са кандидатима
ће се обавити разговор. Пријаве достављати
на адресу: ШОСО „Иво Лола Рибар“, 36000
Краљево, Доситејева 5/4 или лично. Ближе
информације о конкурсу могу се добити на
телефон: 036/315-242.

К РА Љ Е В О
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ
„ИВО ЛОЛА РИБАР“
36000 Краљево, Доситејева 5/4
тел. 036/315-242

ОШ „ДРАГАН ЂОКОВИЋ УЧА“
36204 Лађевци
тел. 036/851-448

Дефектолог наставник

у посебним условима за рад у
продуженом боравку

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 ст. 1 Закона о раду („Сл.
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17 – одлука УС и 113/17), треба
да испуњава и посебне услове предвиђене 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) и
Правилником 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. 17/18 и 6/20). Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:
попуњен и одштампан пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; уверење о држављанству (са холограмом или
оверена фотокопија, не старија од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених (са холограмом или оверена фотокопија, не старија од 6
месеци); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен
препис или оверену потврду о доедукацији
Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду (само кандидати, сходно члану 12а 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. 17/18 и 6/20); лекарско уверење да лице
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду; доказ из казнене евиденције МУП-а да
лице није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (оригинал или оверену фотокопију, не старије
од 6 месеци) и потврду одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио
испит из српског језика (само кандидати који
образовање нису стекли на српском језику).
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса у листу „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Након утврђене испуњености услова кандидата за пријем
у радни однос, кандидати који су изабрани у
ужи избор упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.

на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене преко
60 дана, до повратка одсутне запослене
са породиљског одсудства и одсуства са
рада ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС”
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17
– одлука УС), треба да испуњава и посебне
услове предвиђене Законом о основама система образовања и васпитања (,, Службени
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон,
10/2019 и 6/2020) и то: чл. 139. ст. 1 тачка 1,
2, 3, 4 и 5, чл. 140 став 1 тачка 1 подтачка (1)
и (2) и тачка 2 истог члана: да има одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140
став 1 тачка 1) подтачке (1) и (2) и тачке 2)
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018
– др. закон, 10/2019 и 6/2020). Степен и врста
образовања морају бити у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/13,
2/16, 11/16, 2/17, 13/2018, 11/2019 и 2/2020);
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом); да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказује се изводом из
казнене евиденције, коју прибавља кандидат
у Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске управе); да има држављанство Републике Србије (доказује се уверењем
о држављанству, у оригиналу или овереној
копији, не старије од 6 месеци); да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад
(српски језик). Доказ да кандидат зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад
– српски језик, у обавези су да доставе само
они кандидати који образовање нису стекли на
српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског језика. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а који се налази
у делу „Ново на сајту”, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз пријаву кандидат
доставља: оверен препис (копију) дипломе о
завршеном образовању; извод из матичне
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књиге рођених (оригинал или оверена копија);
уверење о држављанству (не старије од 6
месеци, оригинал или оверена копија); извод
из казнене евиденције, прибавља кандидат у
Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске управе након објаве конкурса.
Доказ да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад – српски језик, у
обавези су да доставе само они кандидати који
образовање нису стекли на српском језику, а
доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит
из српског језика. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са децом
и ученицима доставља само изабрани кандидат по окончању конкурса, а пре закључења
уговора о раду. Кандидати који су изабрани у
ужи избор упућују се на процену психофизичке способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Пријаве се достављају у року од 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”, поштом на адресу: ОШ „Драган Ђоковић Уча“, Лађевци бб, 36204 Лађевци
или лично, радним даном од 08.00 до 14.00
часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве,
као и пријаве са неовереном документацијом
неће се разматрати. За додатне информације
обратити се секретаријату школе, на телефон:
036/851-448.

ОШ „ЈОВО КУРСУЛА“
36000 Краљево, Доситејева 136
тел/факс: 036/381-131

Наставник технике и технологије
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен
кандидат који поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник
РС” бр. 75/2014), испуњава и посебне услове
предвиђене чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања васпитања („Сл.
гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 – други закон,
10/2019, 6/2020) и чл. 37, 40–42 Правилника
о организацији и систематизацији радних места у ОШ „Јово Курсула” Краљево, бр. 02-141/2
од 23.03.2018 и Изменама и допунама дел.
бр. 02-126 од 01.03.2019. и то: да има одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140
став 1 тачка 1) подтачка (2) и тачке 2) чл. 142
ст.1 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017,
27/2018 – други закон, 10/2019, 6/2020); степен и врста образовања морају бити у складу
са чл. 3 тачка 13 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС – Просветни
гласник“, бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16 и 3/17,
13/18, 11/19, 2/2020); да кандидат 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 кога није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Република Србије; да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад
(српски језик); да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплиБесплатна публикација о запошљавању

на 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 (сходно чл. 142 став 1 Закона). Наставник
који је у току студија положио испит из педагогије и психологије или положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, сматра се да има
образовање из чл. 142 ст. 1 овог Закона. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз пријаву
кандидат доставља: доказ о стеченом одговарајућем образовању – оверен препис (копију)
дипломе 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 и психологије или
доказ да је кандидат положио стручни испит
– испит за лиценцу; извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена копија); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена копија); извод из
казнене евиденције, прибавља кандидат у
Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске управе (не старије од 30 дана).
Доказ да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад – српски језик, у
обавези су да доставе само они кандидати који
образовање нису стекли на српском језику, а
доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит
из српског језика. Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способност за рад са децом и
ученицима доставља само изабрани кандидат
по окончању конкурса а пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Пријаве се достављају у року од 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови”, поштом на адресу ОШ „Јово Курсула”
Краљево, 36000 Краљево, тел. 036/381-131, или
лично, радним даном од 08.00 до 14.00 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и
пријаве са неовереном документацијом, неће се
разматрати. У поступку избора кандидата конкурсна комисија утврђује испуњеност услова
из чл. 139 Закона, врши ужи избор кандидата
које упућује на психолошку процену кандидата
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. У року од 8 дана од добијања резултата
психолошке процене, комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем,
обавља разговор-интервју са кандидатима са
листе, сачињава извештај и доноси решење о
избору кандидата.

Посао се не чека,
посао се тражи

КРУШЕВАЦ
ОШ „ВОЈВОДА ПРИЈЕЗДА“
37212 Сталаћ, Синђелића 4
тел. 037/806-105

Наставник физичког и здравственог
васпитања
са 60% радног времена, на одређено
време

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које поред општих услова прописаних
Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – УС и 113/17),
испуњава и посебне услове прописане чл. 139
и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020) и то: 1)
има одговарајуће високо образовање, стечено
на: студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године, студијама првог
степена (основне академске, односно струковне
студије и специјалистичке струковне студије) и
студијама у трајању од три године или више
образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита; за 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.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
у складу са чланом 154 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања васпитања (формулар се може преузети са веб-адресе Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, htpp://www.mpn.gov.rs). Уз пријавни
формулар кандидати треба да доставе: биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; доказ да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њих није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (извод из
казнене евиденције МУП-а Републике Србије и
уверење надлежног суда, оригинал или оверене копије, не старије од 6 месеци); уверење о
држављанству (оригинал или оверена копија,
не старија од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена копија)
и доказ да кандидат зна српски језик и језик
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на којем се остварује образовно-васпитни рад
(доставља кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику). Пријаве
доставити лично или поштом, са назнаком „За
конкурс – за пријем у радни однос на радно
место: наставник физичког и здравственог васпитања – не отварати“, на адресу: ОШ „Војвода
Пријезда“, Стевана Синђелића 4, 37212 Сталаћ,
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Остале
информације могу се добити од секретара школе: лично (уторком и четвртком), телефоном на
број: 037/806-105 и 062/322-000, путем мејла:
osmtomicst@gmail.com.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
37000 Крушевац
Бранка Радичевића 12
тел. 037/438-347

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: На основу члана 122 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 (I) – др.
закон и 27/18 (II) – др. закон), за директора
може бити изабрано лице које испуњава услове
прописане чл. 139 и 140 став 1 тачке 1 и 2 овог
закона, и то: 1. да поседује одговарајуће високо образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 (I)
– др. закон и 27/18 (II) – др. закон)) 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 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); 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; 2. да има дозволу за рад (положен стручни испит – лиценцу) за наставника,
педагога или психолога; 3. да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 4. да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела
насиља у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање и давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5. да има држављанство Републике Србије; 6. да зна српски језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад;
7. да има најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; 8. да је
савладало обуку и да има положен испит за
директора установе. Кандидат је дужан да уз
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пријаву на конкурс достави: оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, оверен препис
или оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу – дозволи за рад наставника или стручног сарадника, односно стручном
испиту; уверење о здравственом стању (лекарско уверење) са утврђеним психичким, физичким и здравственим способностима за рад са
децом и ученицима (не старије од шест месеци); уверење Министарства унутрашњих послова (надлежне полицијске управе) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузуимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело 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 (оригинал или оверена фотокопија,
не старије од 30 дана); уверење привредног
суда да није правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 30
дана); уверење основног суда да против 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 насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита и друга кривична дела против службене дужности, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 30 дана); уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или
оверену фотокопију, не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених – нови образац (оригинал или оверену фотокопију); доказ о
знању српског језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (важи за кандидате који
су одговарајуће образовање стекли на другом
језику); потврду о радном искуству у области
образовања и васпитања (оригинал); оверену фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника уколико га има); уколико се на конкурс пријави лице које је претходно обављало дужност директора установе,
дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (оверену фотокопију извештаја
о спољашњем вредновању школе уколико је
исти обављен за време његовог мандата); радну биографију са кратким прегледом кретања
у служби; оквирни план рада за време трајања
мандата (није обавезно). Документација без
доказа о положеном испиту за директора сматраће се потпуном, а изабрани кандидат биће
дужан да у законском року, када министар пропише услове, програм обуке и начин полагања
испита за директора, положи наведени испит у
складу са чланом 122 Закона о основама система образовања и васпитања. Изузетно, ако
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са
одговарајућим образовањем из члана 140 ст.
1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања, дужност директора основне школе може да обавља лице које има одговарајуће

образовање из члана 140 став 3 овог закона за
наставника те врсте школе, односно лице са
стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку
и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране, као
ни фотокопије докумената које нису оверене од
стране надлежног органа. Пријављени кандидати писмено ће бити обавештени о именовању
директора, у складу са законом. Пријаве на конкурс и достављена документација се не враћају
кандидатима. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Сва потребна
обавештења се могу добити у секретаријату
школе на тел. 037/438-347. Пријаве са доказима о испуњавању свих услова тражених конкурсом слати у затвореној коверти препорученом поштом, са назнаком: „Пријава на конкурс
за директора“, на наведену адресу школе или
донети лично, радним даном, од 08.00 до 13.00

часо-

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

ва.
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ЛЕСКОВАЦ
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
16253 Брестовац, Вука Караџића 1
тел. 016/782-206

Оглас објављен у публикацији “Послови” дана
12.05.2021. године, исправља се у делу назива радног места: 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. Исправка
– допуна треба да гласи: наставник предметне
наставе – физичког и здравственог васпитања,
са 75% радног времена и обавезне физичке
активности са 20% радног времена, односно
са укупно 95% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана, до повратка одсутног запосленог са
функције.

ЛОЗНИЦ А
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ“
155300 Лозница, Његошева 20
тел. 015/876-777

Наставник предметне наставе –
енглески језик
УСЛОВИ: Услови за рад на радном месту у складу са чланом 139 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) су: 1) да кандидати имају
одговарајуће образовање у складу са чланом
140 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 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 и 16/2020); 2) да имају
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4)
да имају држављанство Републике Србије; 5)
да знају српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (уколико образовање није стечено на српском језику, кандидат
доставља доказ одговарајуће високошколске
установе надлежне за издавање таквих докумената о познавању језика на коме се изводи
образовно-васпитни рад). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја. Кандидати уз пријавни
Бесплатна публикација о запошљавању

на мандатни период од четири године

првог степена (основне академске, струковне
и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем, да има дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора и најмање десет година рада у установи на пословима образовања
и васпитања након стеченог образовања. За
директора школе кандидат треба: да испуњава
услове за наставника основне школе, за педагога или психолога; да има дозволу за рад за
наставника или стручног сарадника; да има
обуку и положен испит за директора установе
(изабрани кандидат који нема положен испит
за директора дужан је да у року од 2 године
од дана ступања на дужност положи наведени
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 ученицима; 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 насиља у породици, одузимање,
запуштање, злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за примање и давање мита, за
кривична дела против полне слободе, против
правног саобраћаја, против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, што онемогућава
рад у образовању; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.

УСЛОВИ: На оглас за директора школе могу
се пријавити кандидати који испуњавају услове прописане чл. 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 –
др. закони, 10/19, 6/2020); да имају одговарајуће високо образовање из члана 140 ст. 1
и 2 ЗОСОВ за наставника и стручног сарадника
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, милтидисциплинарне, 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. Дужност
директора школе може да обавља лице које
има одговарајуће образовање из чл. 140 ст. 1
и 2 ЗОСОВ за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога, дозволу за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања. Изузетно, ако
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са
одговарајућим образовањем из члана 140 став
1 и 2 ЗОСОВ, дужност директора школе може
да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона за наставника основне школе, односно лице са одговарајућим високим образовањем на студијама

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на
конкурс достави и: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању за наставника основне школе, педагога
или психолога (кандидати који су високо образовање стекли по прописима о високом образовању почев од 10. септембра 2005. године
подносе оверену копију дипломе основних и
мастер студија); оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
(дозволи за рад – лиценца); оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном испиту
за директора установе (пријава која не садржи уверење о положеном испиту за директора
установе неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року положи испит за директора); потврду да има најмање осам година рада у области
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (подноси се у оригиналу); уверење о држављанству (оригинал или
оверена копија, не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених; уверење надлежног
суда да се не води истрага или није подигнута
оптужница (оригинал или оверена копија, не
старије од 6 месеци); доказ о неосуђиваности
и непостојању дискриминаторног понашања у
складу са одредбама члана 139 став 1 тачка 3)
Закона о основама система образовања и васпитања (уверење из казнене евиденције МУП-а
РС, оригинал или оверена копија, не старије од
6 месеци); доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за привредни преступ (потврда
привредног суда, оригинал или оверена копија,
не старија од шест месеци); лекарско уверење
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; доказ о знању
српског језика доставља само кандидат који
одговарајуће образовање није стекао на српском језику; кандидат је дужан да достави и
резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (само

формулар треба да доставе следећа документа: 1. оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 2. уверење о
држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци, оригинал или оверена копија), 3.
доказ да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело утврђено у члану
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018
– др. закон и 6/2020); 4. доказ о познавању
језика на коме се изводи образовно-васпитни
рад подноси кандидат који није стекао диплому на српском језику. Изабрани кандидат пре
заснивања радног односа дужан је да достави
лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима. Рок за подношење пријаве је осам дана
од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:
Оливера Ћосић, контакт телефон: 015/876-777.
Пријаве се могу донети лично или доставити
путем поште на адресу: Основна школа „Јован
Цвијић“, Његошева 20, 15300 Лозница.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИКА МИТРОВИЋ“
15309 Брезјак
Стевана Синђелића 1
тел. 015/843-135

Директор
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они кандидати који су претходно обављали
дужност директора школе и за чијег мандата је вршено спољашње вредновање); биографију са кратким прегледом рада у служби
(радна биографија са доказима, ако их има, и
о стручним и организационим способностима).
Докази о испуњавању услова могу се поднети
и у овереној фотокопији, осим оних за које је
наведено да се траже у оригиналу.Фотокопије
које нису оверене од стране надлежног органа неће се узимати у разматрање. Кандидати
ће бити позвани на интервју од стране Комисије за избор директора школе, по истеку рока
за подношење пријава на конкурс. Пријаву на
конкурс за избор директора, заједно са потребном документацијом, доставити лично или на
адресу школе. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови“. Пријаве се достављају
са назнаком „Конкурс за директора – не отварај“, на адресу: Основна школа „Мика Митровић“ Брезјак, 15309 Брезјак, Стевана Синђелића 1. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Ближа обавештења могу
се добити у секретаријату школе, на телефон:
015/843-135.

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

Секретар
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 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС” бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20),
односно члана 45 Правилника о организацији
и систематизацији послова у ПУ „Полетарац”
Мерошина, и то ако: има одговарајуће образовање; има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 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 језик и језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад. 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. У смислу услова из тачке 1), која се тиче
образовања кандидата, прописано је следеће:
за обављање послова радног места секретара
може се засновати радни однос са лицем које
испуњава следеће услове: високо образовање
стечено на: студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије и
специјалистичке студије), дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири
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године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године.
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 одштампаним 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 2), са назнаком: „Конкурс за
секретара предшколске установе“ или се непосредно предају у установи, радним даном, од
07.00 до 15.00 часова, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови”.
Напомена: ближе информације о огласу могу се
добити у ПУ „Полетарац” Мерошина преко телефона: 018/4892-044.

Васпитач
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 и ученицима; 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
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. 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. У смислу услова
из тачке 1) која се тиче образовања кандидата,
лице треба да има одговарајуће образовање на
студијама првог степена (основне академске,
основне струковне студије, студијама у трајању
од три године, или одговарајуће више образовање).
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови” Националне службе за запошља-

вање. 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 одштампаним 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 2), са назнаком: „Конкурс за васпитача”
или се непосредно предају, радним даном 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.

Кувар
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 и ученицима; 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
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. 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
законом предвиђених услова, кандидати морају
да у смислу услова из тачке 1) која се тиче
образовања кандидата испуњавају следеће
услове: имају средњу стручну спрему, трећи
или четврти степен стручне спреме – средња
школа куварског смера.
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
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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 одштампаним 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 2), са назнаком: „Конкурс за кувара”
или се непосредно предају, радним даном, 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
„НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“
18311 Сићево

Наставник предметне наставе –
наставник математике
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају, поред
општих услова прописаних Законом о раду
(„Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – Одлуке
УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење)
и следеће услове у складу са чланом 139 став
1. тач. 1-5) Закона о основама система образовања и васпитања и то: кандидати морају да
имају одговарајуће 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 коју је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године као и
одговарајућег Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019,
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020 и 3/2021), и
то: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани
математичар за рачунарство и информатику,
дипломирани математичар – информатичар,
професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије,
професор информатике – математике, дипломирани математичар – астроном, дипломирани
математичар – примењена математика, дипломирани математичар – математика финансија
(са изборним предметом Основи геометрије),
дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор
математике и информатике, мастер професор
физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор
математике – мастер, дипломирани математичар – мастер, дипломирани инжењер математике – мастер (са изборним предметом Основи
геометрије), дипломирани математичар – професор математике, дипломирани математичар
Бесплатна публикација о запошљавању

– теоријска математика, дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом Основи
геометрије), професор хемије – математике,
професор географије – математике, професор
физике – математике, професор биологије –
математике, професор математике – теоријско
усмерење, професор математике – теоријски
смер, дипломирани математичар и информатичар, дипломирани математичар – механичар,
мастер професор предметне наставе, мастер
математичар – професор математике. Лица
која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани мастер, треба да имају завршене основне академске студије на студијским
програмима из области математике или примењене математике (са положеним испитом из
предмета геометрија или основи геометрије)
или двопредметне наставе математике и физике односно математике и информатике. Кандидати треба да испуњавају и следеће услове:
у складу са чланом 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања кандидат мора да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Програм
стицања образовања из члана 8 став 4 наведеног Закона реализује високошколска установа у
оквиру акредитованог студијског програма или
као програм образовања током читавог живота,
у складу са прописима којима се уређује високо образовање. У складу са чланом 121 став 10
Закона о основама система образовања и васпитања наставник 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 члана 8 став 4 наведеног Закона; да су кандидати
држављани Републике Србије; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да поседују психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима (доказ о испуњености овог услова установи
доставља изабрани кандидат пре закључења
о уговора о раду); да знају језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Пријаве се
подносе у року од 10 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву се прилаже следећа
документација: попуњен и одштампан пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије; радна биографија;
оригинал или оверена копија извода из матичне књиге рођених, односно венчаних; оригинал
или оверена копија уверења о држављанству
Републике Србије не старија од шест месеци;
оригинал или оверена копија дипломе о стеченом образовању; доказ да има или да се сматра
да има образовање из члана 8. став 4. Закона
о основама система образовања и васпитања;
доказ о неосуђиваности за кривична дела наведена у тексту конкурса; доказ да зна српски
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад (само за кандидате који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику). Непот-

пуне и/или неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаве предати непосредно школи или слати путем поште на адресу: Основна
школа „Надежда Петровић”, 18311 Сићево. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и на телефон: 018/4151-411.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”
18410 Дољевац, Вука Караџића 6

Наставник математике
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи (стечено високо
образовање на мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године); психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење о држављанству; знање српског језика. Кандидати подносе одштампан и попуњен пријавни формулар
са званичне странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. Уз пријавни формулар кандидати достављају школи следећу
документацију: кратку биографију, оверену
фотокопију дипломе, уверење о држављанству
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену копију), извод из матичне књиге рођених,
са холограмом, оригинал или оверену копију,
уверење о неосуђиваности, лекарско уверење
доставља изабрани кандидат приликом потписивања уговора о раду. Рок за подношења
пријаве је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Конкурс спроводи конкурсна комисија. Кандидати који буду изабрани у
ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за запошљавања.
Комисија након пријема резултата психолошке
процене кандидата, обавља разговор са кандидатима. Пријаве заједно са одштампаним и
попуњеним формуларом и са потребном документацијом слати на адресу школе: Основна
школа „Вук Караџић“ Дољевац, Вука Караџића
6, 18410 Дољевац. Сва потребна обавештења
могу се добити на телефон секретара школе:
018/4151-422.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“
18000 Ниш, Александра Медведева 18

Наставник електрогрупе предмета
УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови осим енергетског; дипломирани инжењер електронике, сви смерови осим
индустријске енергетике; дипломирани математичар, смерови: програмерски, рачунарства и
информатике; професор информатике; дипломирани инжењер за информационе системе,
односно дипломирани инжењер организације
за информационе системе или дипломирани
инжењер организационих наука, одсеци за
информационе системе, информационе системе и технологије; дипломирани инжењер рачунарства; дипломирани математичар; мастер
инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у
области електротехнике и рачунарства, на
свим студијским програмима; мастер инжењер
електротехнике и рачунарства, студијски програм рачунарске комуникације и претходно
завршене основне академске студије у области
електротехнике и рачунарства, на студијском
програму рачунарске мреже и комуникације;
мастер математичар; мастер информатичар;
мастер инжењер информационих технологија; мастер инжењер организационих наука
(студијски програм Информациони системи и
технологије или Софтверско инжењерство и
рачунарске науке). Лица из алинеје осма до
тринаесте, која су стекла академско звање мастер, морају имати, у оквиру завршених студија,
положених најмање пет предмета из области
рачунарства и информатике (од тога најмање
један из области Програмирање и најмање
један из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање два предмета из једне
или две следеће области – Математика или
Теоријско рачунарство, што доказују потврдом издатом од стране матичне високошколске установе. Остали услови за пријем у радни
однос: одговарајуће образовање: на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Лице из става
1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета. Обавезно
образовање је образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова, од којих најмање по шест бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова;
психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
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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;
држављанство Републике Србије; знање српског језика и језика на којем остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова
саставни су део пријаве на конкурс, а лекарско
уверење прибавља се пре закључења уговора
о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Услови за пријем у радни однос
у складу са чл. 139, 140, 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гл. РС“ бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20); степен
и врста стручне спреме у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада електротехника („Сл. гл. РС – Просветни гл. РС“ бр. 8/15,
11/16, 2/17, 8/17, 4/18, 13/18). Пријаве на конкурс поднети лично или поштом на адресу школе: Александра Медведева 18 Ниш. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА “ЧЕГАР”
18103 Ниш, Школска бб

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: за директора школе може да буде
изабран кандидат који испуњава услове прописане чланом 122 став 2 и 5, чланом 139 и
чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о
ближим условима за избор директора установа
образовања и васпитања и то: да има стечено
одговарајуће високо образовање за наставника
основне школе и подручје рада, за педагога и
психолога: на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука (лице под овом
подтачком такође мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета); на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело или привредни преступ
и то: за привредни преступ у вршењу раније
дужности, за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита и друга кривична дела против

службене дужности, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом
– без обзира на изречену кривичну санкцију,
за које није, у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање (кандидат не може
да буде лице за које је у поступку и на начин
прописан законом утврђено дискриминаторно
понашење); да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад
наставника, васпитача и стручних сарадника;
да има најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да има
обуку и положен испит за директора установе
(изабрани кандидат који нема положен испит за
директора дужан је да га положи у року до две
године од дана ступања на дужност); да има
доказ о резултату стручно-педагошког надзора
о свом раду (извештај просветног саветника),
кандидат који је претходно обављао дужност
директора установе дужан је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања. Уз пријаву на
конкурс учесник конкурса подноси следеће
доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању (овера фотокопије не старија од 6 месеци); оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета (само учесник конкурса који има завршене
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука); оригинал извод из матичне књиге рођених за кандидате који су променили презиме односно име после издавања
дипломе (оригинал не старији од 6 месеци);
оригинал уверења о држављанству Републике Србије, (оригинал не старији од 6 месеци);
оригинал или оверена фотокопија доказа о
познавању српског језика (само кндидат уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику); оверену фотокопију доказа о
положеном испиту за дозволу за рад наставника, васпитача и стручних сарадника (лиценцу)
или уверења о положеним стручном испиту
за наставника, васпитача и стручних сарадника (овера фотокопије не старија од 6 месеци);
оригинал доказа МУП-а о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе 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
(оригинал не старији од 30 дана); оригинал
доказа надлежног привредног суда да није
правоснажно осуђиван за привредни преступ у
вршењу раније дужности (оригинал не старији
од 30 дана); оригинал доказ основног суда да
није 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 насиље у породици, одузимање малолет-
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ног 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 (оригинал не старији од датума објаве
конкурса); оригинал доказа о радном искуству
на пословима образовања и васпитања, после
стеченог одговарајућег образовања, издата од
стране послодавца (оригинал не старији од 30
дана); оверену фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања (само кандидат
које је претходно обављао дужност директора
установе); оверену фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког надзора о свом раду
(само кандидат који поседује извештај просветног саветника); оверену фотокопију лиценце
за директора установе (уколико кандидат не
достави овај доказ његова пријава се сматра
потпуном); биографију са кратким прегледом
кретања у служби; план рада директора за
време мандата; оригинал лекарског уверења о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима (оригинал не старији од датума објаве конкурса). Фотокопије
које нису оверене од стране надлежног органа
неће се узети у разматрање. Рок за пријаву на
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве достављати на адресу: Основна
школа „Чегар”, Школска бб, 18103 Ниш, са назнаком „За конкурс за директора”, непосредном
предајом или препорученом пошиљком путем
поште. Благовременом пријавом на конкурс
сматра се пријава која је непосредно предата
школи пре истека рока утврђеног у конкурсу,
или је пре истека тог рока предата пошти као
препоручена пошиљка. Непотпуне, неисправне
и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање. Све информације у вези са конкурсом
можете добити код секретара школе, на телефон: 018/211-570.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЋЕЛЕ-КУЛА”
18000 Ниш, Радних бригада 28

Наставник предметне наставе –
наставник енглеског језика
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла
наставника предметне наставе – наставника
енглеског језика (обавезни страни језик) може
бити примљен кандидат који испуњава следеће
услове: учесник конкурса поред општих услова
предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Србије” број 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС,
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење),
треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139 став 1. тачке 1)–5), чланом 140
став 1 и 2, чланом 142 став 1 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије” број 88/2017,
27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020) и услове из Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник Републике
Србије – Просветни гласник” број 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020,
16/2020, 19/2020 и 3/21), у даљем тексту: Правилник; да је стекао одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: стуБесплатна публикација о запошљавању

дије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима којима су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Учесник
конкурса из тачке 1) подтачка (2) мора да има
завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Обавезно образовање кандидата је образовање из психолошких,
педагошких и методичних дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова од
којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (које је обавезан
да стекне у року од једне, а највише две године
од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу). Кандидат који је
у току студија положио испите из педагогије и
психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу сматра се да има има
образовање из претходног ставе; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Услови из тачака 1)–5) доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у
току рада. Доказ о испуњености услова из тачке
1), 3)–5) саставни су део пријаве на конкурс, а
доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења
уговора о раду. Услови: професор, односно
дипломирани филолог за енглески језик и књижевност; дипломирани филолог англиста;
дипломирани професор енглеског језика и књижевности; мастер филолог (студијски програм
Англистика; студијски програм или главни
предмет, односно профил Енглески језик и књижевност); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет,
односно профил Енглески језик и књижевност).
Лица која су стекла академско звање мастер,
морају имати претходно завршене основне академске студије из области предмета, односно
на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул Енглески језик и књижевност; Енглески језик и књижевност; Англистика, Енглески језик и књижевност са другом
страном филологијом. По расписаном конкурсу
учесник конкурса треба да поднесе: попуњени
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (само
учесник конкурса који је променио презиме
односно име после издавања уверења, односно
дипломе); оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије

(оригинал не старији од 6 месеци, овера фотокопије не старија од 6 месеци); оригинал доказа надлежне полицијске управе да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
(оригинал не старији од 30 дана); оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, а за лица којима још није издата
диплома оверену фотокопију уверења о стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета
(само учесник конкурса који има завршене студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука); оверену фотокопију доказа
надлежне високошколске установе о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова од којих најмање
по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова (само учесник конкурса који је
образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стекао на високошколској установи у току студија или након дипломирања); оверену фотокопију доказа надлежне
високошколске установе о положеним испитима
из педагогије и психологије односно оверену
фотокопију доказа о положеном стручном испиту односно испиту за лиценцу (само учесник
конкурса који је у току студија положио испит
из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу); оверену фотокопију доказа одговарајуће високошколске установе о положеном испиту из српског
језика (само учесник конкурса који одговарајуће образовање није стекао на српском језику). Уколико учесник конкурса не достави доказе из тачке 7) и 8) пријава се сматра потпуном,
али кандидат који буде засновао радни однос
по конкурсу, обавезан је да наведено образовање стекне у року од једне, а највише две
године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу. Услови
за заснивање радног односа морају бити
испуњени и после заснивања радног односа.
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, врши ужи избор кандидата које упућује
на психолошку процену способности за рад са
ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. У року од осам дана од дана
добијања резултата психолошке процене способности за рад са ученицима, сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос, обавља разговор са кандидатима
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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 „Ћеле-кула”, Радних
бригада 28, Ниш. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара Основне школе
„Ћеле-кула” Ниш. Неблаговремене, непотпуне и
неисправне пријаве се неће узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СТОЈАН ЖИВКОВИЋ СТОЛЕ”
18213 Трњане

Наставник математике
УСЛОВИ: наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави може да
изводи лице које је стекло високо образовање
за предмет математика – члан 3. став 1. тачка
9. Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласникРС – Просветни гласник”,
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,
13/18 и 11/19, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020
и 3/2021): професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за
теоријску математику и примене, дипломирани
математичар за рачунарство и информатику,
дипломирани математичар - информатичар,
професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије,
професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани
математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија
(са изборним предметом Основи геометрије),
дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор
математике и информатике, мастер професор
физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор
математике-мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним предметом Основи
геометрије), дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар
- теоријска математика, дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом Основи
геометрије), професор хемије - математике,
професор географије - математике, професор
физике - математике, професор биологије математике, професор математике - теоријско
усмерење, професор математике - теоријски
смер, дипломирани математичар и информатичар; дипломирани математичар - механичар;
мастер професор предметне наставе; мастер
математичар – професор математике. Лица
која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да имају завршене основне академске студије на студијским
програмима из области математике или примењене математике (са положеним испитом из
предмета геометрија или основи геометрије)
или двопредметне наставе математике и физике односно математике и информатике. Услови
конкурса: Кандидат треба да испуњава опште
услове прописане законом за заснивање радног односа и посебне услове предвиђене чланом 139 и чланом 140 и 142 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и
6/20), као и из члана 142. став 1. истог закона: обавезно образовање лица из члана 140
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овог закона је образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи у складу са
Европским системом преноса бодова), доказ
– уверење надлежне установе). Образовање
из става 1. овог члана, наставник, васпитач и
стручни сарадник је обавезан да стекне у року
од једне, а највише две године од дана пријема
у радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу. Диплому о стручној спреми стеченој:
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односне групе предмета;
студије другог степена из области педагошког
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године. Лице из става 1.
тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има
завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама
првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да приложи: попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Формулар је доступан у делу „Ново
на сајту”, на адреси: http: //www.mpn.gov.rs/
wpcontent/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc; оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми; доказ о
образовању из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина, (доставља у року од
једне а највише две године од дана пријема у
радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу) и то: потврда високошколске установе
о броју бодова; доказ о положеном испиту за
лиценцу или доказ о положеним испитима из
педагогије и психологије; уверење о држављанству, оверен препис/фотокопију; извод из матичне књиге рођених, оверен препис/фотокопију;
доказ о познавању језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад (доказ достављају
само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику); уверење
надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова о 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 или других добара заштићених мађународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, за које није, у складу са законом
утврђено дискриминаторно понашање (оригинал или оверена фотокопија, не старије 6 месеци); уверење надлежног 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 наведена кривична дела (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци); лекарско уверење (уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и
ученицима) – доставља се пре закључења уговора о раду. Уверења, не старија од 6 месеци. Рок за пријаву на конкурс је 8 (осам) дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуна и
неблаговремена документација неће се разматрати. Пријаве на конкурс слати на адресу
ОШ „Стојан Живковић Столе“, 18213 Трњане,
„Пријава на конкурс за радно место наставника математике на неодређено време”. Контакт
телефон: 018/4844-250.

Наставник српског језика и
књижевности

за 94% радног времена, на одређено
време до повратка на рад наставника са
функције директора школе
УСЛОВИ: наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави може
да изводи лице које је стекло високо образовање за предмет српски језик и књижевностчлан 3. став 1. тачка 1. а, Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС
- Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19, 2/2020,
8/2020, 16/2020, 19/2020 и 3/2021): 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), Српски језик
као страни), 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
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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. Остали услови: Поред
општих услова кандидат треба да испуњава и
услове прописане чл. 139, 140 и 142. Закона
о основама система образовања и васпитања,
одговарајуће образовање у складу са Законом
о основама система образовања и васпитања
и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника који изводе образовно-васпитни рад у складу са чланом 3. тачка 1.; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије и да
зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидат мора да
испуни услове прописане чланом 140 став 1. и
став 2. и чланом 141. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања. У складу са чланом 142. Закона о основама система
образовања и васпитања, кандидат мора да
има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства www.
mpn.gov.rs, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријаву на конкурс поднети краћу биографију и доказе о испуњености
услова (оригинал, препис или фотокопију оверену од стране надлежног органа следећих
докумената): извода из матичне књиге рођених (на новом обрасцу, без обзира на датум
издавања), уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), дипломе о стеченом одговарајућем образовању, ако је кандидат положио
стручни испит или испит за лиценцу – уверења о истом, доказ о знању језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад у школи се
доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику; доказ да
није осуђиван према чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања. Закон по
члану 142. став 2 дозвољава да доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина наставник
стекне у року од једне, а највише две године
од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да приложи: попуњен
пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми; доказ о
образовању из психолошких, педагошких и
Бесплатна публикација о запошљавању

методичких дисциплина (доставља у року од
једне а највише две године од дана пријема
у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу), и то: потврда високошколске
установе о броју бодова; доказ о положеном
испиту за лиценцу или доказ о положеним
испитима из педагогије и психологије; уверење о држављанству, оверен препис/фотокопију; извод из матичне књиге рођених, оверен
препис/фотокопију; доказ о познавању језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад (доказ достављају само кандидати који
одговарајуће образовање нису стекли на српском језику); уверење надлежне полицијске
управе Министарства унутрашњих послова о
неосуђиваности 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 или
других добара заштићених мађународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, за које није, у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање (оригинал
или оверена фотокопија, не старије 6 месеци); уверење надлежног 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 наведена кривична дела (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци); лекарско уверење (уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и
ученицима) – доставља се пре закључења Уговора о раду. Уверења, не старија од 6 месеци. Рок за пријаву на конкурс је 8 (осам) дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуна и
неблаговремена документација неће се разматрати. Пријаве на конкурс слати на адресу:
ОШ „Стојан Живковић Столе”, 18213 Трњане,
„Пријава на конкурс за радно место наставника српског језика и књижевности”. Контакт
телефон: 018/4844-250. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

НОВИ ПА ЗАР
ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ЂИЛАС БЕЋО“
Мојстир
36320 Тутин
тел. 020/620-076

Наставник српског језика као
нематерњег језика
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен
кандидат који, поред општих услова прописаних Законом о раду, испуњава услове прописане Законом о основама система образовања
и васпитања: одговарајуће високо образовање
у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима; да није осуђиван за кривична дела
за која је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за 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 кога није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: попуњен пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства
просвете; доказ о држављанству (уверење о
држављанству, односно извод из матичне књиге рођених); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о познавању
језика на ком се изводи образовно-васпитни
рад; доказ о неосуђиваности и о непостојању
дискриминаторног понашања. Уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад
са ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне 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. Разговор са кандидатима ће се обавити у просторијама ОШ „Алекса Ђилас-Бећо“
Мојстир, о чему ће кандидати бити обавештени.
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.
Пријаве са документима слати на адресу:
Основна школа „Алекса Ђилас-Бећо“ Мојстир,
36320 Тутин. Ближе информације о конкурсу
могу се добити путем телефона: 020/620-076.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ
36300 Нови Пазар
Димитрија Туцовића бб
тел. 020/338-420

Наставник у звање доцента за ужу
научну област Енглески језик и
лингвистика
на одређено време од 5 година

Посао се не чека,
посао се тражи

УСЛОВИ: Услови конкурса предвиђени су
одредбама Закона о високом образовању, Статутом и Правилником о избору у звања на Уни19.05.2021. | Број 934 |
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верзитету у Новом Пазару. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: биографију, оверене
фотокопије диплома о завршеним основним,
мастер, магистарским и докторским студијама; оверену фотокопију претходног избора у
звање; списак објављених радова и радове,
уџбеничку литературу и сл. Пријаве се подносе
Правној служби Универзитета на горе наведену адресу, у року од 10 дана од дана објављивања конкурса. Образац захтева за пријаву на
конкурс за избор у звање и засновање радног
односа може се преузети на официјалном сајту
Униврзитета у Новом Пазару - www.uninp.edu.
rs. Непотписане, неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Додатне информације могу се добити на горе наведени број
телефона.

ГИМНАЗИЈА ТУТИН
36320 Тутин, 7. јул 18
тел. 020/811-148

Наставник енглеског језика

за 77,78% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског боловања
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове
за пријем у радни однос прописане чл. 139 до
142 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон и 6/2020) за заснивање
радног односа: 1. да има одговарајући степен
стручне спреме одређеног занимања, према
Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у гимназији („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016 и 2/2017) и то: да
има одговарајуће високо образовање стечено:
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије); на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 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 кривинчих дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4.
да је држављанин Републике Србије; 5. лекарско уверење; 6. да зна српски језик и језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз
пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе: 1. пријавни формулар који попуњавају
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, штампају га и исти прилажу са документацијом; 2.
биографију; 3. диплому или уверење о стеченој
стручној спреми, оригинал или оверену фотокопију; 4. уверење о држављанству, не старије
од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију;
5. извод из матичне књиге рођених, оригинал
или оверену фотокопију; 6. уверење о неосуђиваности из МУП-а, не старије од 6 месеци,
оригинал; 7. потврду одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из
српског језика и језика на којем остварује обра-
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зовно-васпитни рад. Доказ о испуњености услова у погледу психчике, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима, не
старији од 6 месеци, достављају кандидати који
буду изабрани, пре закључења уговора о раду.
У поступку одлучивања о избору кандидата
комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос, врши ужи избор
кандидата које упућује 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 добијања резултата психолошке процене способности за рад са
децом и ученицима, комисија 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. Пријаве затворене у
коверти доставити лично у секретаријат школе
или слати препорученом пошиљком на адресу
школе: Гимназија, 7. јула 18, 36320 Тутин, са
назнаком: „За конкурс за радно место (за које
се конкурише)“. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити узете у разматрање. Телефон за контакт:
020/811-148.

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

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Рачунарска техника и
рачунарске комуникације

и заснивање радног односа на одређено
време од 5 година, са 20% радног
времена
УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно
стечен научни степен доктора наука, односно
одбрањена докторска дисертација из области
електротехничко и рачунарско инжењерство,
да је претходне степене студија завршио са
просечном оценом најмање осам (8), односно
да има најмање три године педагошког искуства на високошколској установи, као и услови
прописани чланом 74 Закона о високом образовању, чланом 143 Статута Универзитета у
Новом Саду, чланом 14 Правилника о 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 педа-

гошког 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
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
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.
ОСТАЛО: Приложити на конкурс: пријаву за
заснивање радног односа и избор у звање
(навести звање, прецизан назив уже области
и датум објављивања конкурса); краћу биографију са библиографијом (списак радова); оверене фотокопије диплома и додатака дипломама са свих нивоа студија (за дипломе стечене
у иностранству потребно је приложити доказ о
признавању стране високошколске исправе);
фотокопирану или очитану личну карту; потврду о оцени резултата педагошког рада – мишљење студената, уколико кандидат поседује
педагошко искуство; потврду из МУП-а да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично
дело против полне слободе, фалсификовања
исправе коју издаје високошколска установа
или примања мита у обављању послова у високошколској установи; фотокопије објављених
научних, односно стручних радова у научним
часописима, зборницима или саопштених на
међународним или домаћим научним скуповима, односно признатих уметничких остварења,
оригиналних стручних остварења (пројеката,
студија, патената, оригиналних метода и сл.).
објављених уџбеника, монографија, практикума или збирки задатака, за ужу научну, уметничку, односно стручну област за коју се 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 доцента, доцента или ванредног професора, приложити и: попуњен електронски
образац: Реферат комисије о кандидатима за
избор у звање наставника-УНС_Образац_избори_кандидат_в1.4.пдф на 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.

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

Наука и образовање

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). 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.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ГРЧИЋ МИЛЕНКО“
21300 Беочин
Милоша Црњанског бб
тел. 021/871-341

Наставник предметне наставе –
наставник историје

на одређено време ради замене
запосленог распоређеног на послове
вршиоца дужности директора школе

Наставник предметне наставе
– наставник српског језика и
књижевности

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене запосленог
распоређеног на послове помоћника в.
д. директора
УСЛОВИ: Кандидати морају да имају: високо образовање прописано чланом 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник Републике Србије“, број
88/17, 27/18 – др. закони,10/19 и 6/20); психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
држављанство Републике Србије; да знају језик
на коме се остварује васпитно-образовни рад (у
школи се васпитно-образовни рад остварује на
српском језику, доказ доставља кандидат само
ако одговарајуће образовање није стечено на
српском језику). Кандидати под тачкама 1 и 2
поред услова прописаних чл. 139 и 140 Закона
о основама система образовања и васпитања,
треба да испуне и услове прописане Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник Републике Србије – Просветни
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
Бесплатна публикација о запошљавању

11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019). 1.
За наставника историје: професор историје,
професор историје и географије, дипломирани историчар, мастер историчар, дипломирани историчар – мастер; лица која су стекла
академско звање мастер, односно дипломирани – мастер треба да имају завршене основне
академске студије историје. 2. За наставника
српског језика и књижевности: 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 књижевности 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), Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна
књижевност, професор српскохрватског језика
и књижевности; мастер филолог из области
филолошких наука; професор југословенске књижевности и српског језика. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет адреси Министарства просвете, науке
и технолошког развоја и уз одштампани формулар и краћу биографију достављају установи следећу документацију: оверену фотокопију
дипломе о одговарајућем високом образовању;
оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије, не старије
од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених; за лица која
нису стекла образовање на српском језику –
доказ о положеном испиту из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе; оригинал или оверену фотокопију уверења
о некажњању, не старије од 6 месеци. Лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
подноси само изабрани кандидат. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу
се добити на телефон: 021/871-341. Пријаве
слати на адресу: Основна школа „Јован Грчић
Миленко“, Беочин, Милоша Црњанског бб.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕТИЊСТВО“
21230 Жабаљ, Николе Тесле 47а
тел. 021/832-894

Курир
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних
Законом о раду, кандидат треба да испуњава
и услове прописане чл. 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019
и 6/2020). Потребно је да кандидат поседује средње образовање (минимум), односно
средњу стручну спрему.

Помоћни кувар
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних
Законом о раду, кандидат треба да испуњава
и услове прописане чл. 139 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019
и 6/2020). Потребно је да кандидат поседује
средње образовање.

Секретар
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних
Законом о раду, кандидат треба да испуњава
и услове прописане чл. 139 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019
и 6/2020) и да има одговарајуће образовање из
области правних наука у складу са чланом 140
став 1 Закона о основама система образовања
и васпитања, и то: 1) да има стечено одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије); 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у складу са чланом 154 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закони, 10/2019 и 6/2020). Уз пријавни формулар кандидат треба да достави: биографију,
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење 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
(издато од надлежног МУП-а, оригинал или
оверена копија, не старије од 6 месеци); уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена
копија, не старије од 6 месеци). Доказ да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Пријаве доставити лично
или поштом на адресу: Предшколска установа
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„Детињство“, Николе Тесле 47/а, 21230 Жабаљ,
са назнаком „За конкурс“, у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Остале информације
могу се добити на број телефона: 021/832-894.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
21460 Врбас, Маршала Тита 118
тел. 021/706-431
e-mail: omsvrbas@mts.rs

пошиљком на адресу школе: Основна музичка
школа, 21460 Врбас, Маршала Тита 118. Непотпуне и неблаговремене пријаве као и фотокопије докумената које нису оверене од стране
надлежних органа неће бити узете у разматрање. Ближе информације на тел. 021/706431, e-mail: omsvrbas@mts.rs.

ПАНЧЕВО
БАЛЕТСКА ШКОЛА
„ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ“

Секретар

26000 Панчево, Жарка Зрењанина 25

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за
пријем у радни однос прописане чл. 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
– др. закони, 10/2019, 27/2018 – др закони и
6/2020) и: да има одговарајуће високо образовање из области правних наука, стечено на
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 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 санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да је држављанин Републике Србије; да
зна српски језик (доказ су у обавези да доставе
само кандидати који образовање нису стекли на
српском језику) – доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе.

Стручни сарадник психолог

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је
дужан да приложи: пријавни формулар који
попуњава на званичној интернет сраници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, штампа га и исти прилаже са документацијом; биографију; диплому или уверење о
стеченој стручној спреми, оригинал или оверену фотокопију; уверење о држављанству,
не старије од 6 месеци, оригинал или оверену
фотокопију; извод из матичне књиге рођених,
оригинал или оверену фотокопију; уверење о
неосуђиваности, оригинал; потврду одговарајуће високошколске установе да је положио
испит из српског језика (само кандидати који
образовање нису стекли на српском језику).
Доказ о испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима доставља кандидат који
буде изабран, пре закључења уговора о раду.
Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Кандидати чије су пријаве благовремене и потпуне
и који испуњавају услове за оглашено радно
место упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, о
чему ће учесници конкурса бити обавештени.
Пријаве доставити лично у секретаријату школе (од 7 до 14 часова) или слати препорученом
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на копија код нотара, не старија од 6 месеци;
оверену копију код нотара о завршеној школи;
уверење МУП-а о неосуђиваности. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.
Пријаве доставити на адресу: Балетска школа
„Димитрије Парлић“, Панчево, Жарка Зрењанина 25. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса.

ПИРОТ

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Услови који одређују звање за наведено радно место, односно степен стручне
спреме који кандидат мора да има одређени
су Правилником о степену и врсти образовања
наставника из општеобразовних предмета,
стручних сарадника и васпитача у стручним
школама („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, број 8/2015, 11/2016, 13/2016 – исправка, 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020,
14/2020,15/2020 и 1/2021). Стручни сарадник – психолог: (1) професор психологије;
(2) дипломирани психолог; (3) дипломирани
школски психолог – педагог; (4) дипломирани
психолог, смер школско-клинички; (5) дипломирани психолог – мастер; (6) мастер психолог. Лице из подтачке (5) и (6) ове тачке мора
имати најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета. Испуњеност ових услова доказује
се потврдом издатом од стране матичне високошколске установе. Кандидати који немају
положен стручни испит или лиценцу за рад, у
обавези су да положе лиценцу у року од 1 године, односно најдуже 2 године. Услови регулисани чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
број 88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019,
27/2018 и 06/2020) налажу да у радни однос у
школи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом. Члан 139 Закона, за
кандидате, односно за пријем у радни однос,
прописује следеће услове: 1) да кандидат има
одговарајуће образовање; 2) да има психичку, физичку и здраствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања или давања мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4)
да има држављанство Републике Србије; 5) да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад – српски језик. Услови из члана 139
става 1 Закона доказују се приликом пријема
у радни однос и проверавају се у току рада.
Докази о испуњености услова из става 1 тач.
1), 3)–5) овог члана саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана
прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:
уверење о држављанству, оригинал или оверена копија код нотара, не старија од 6 месеци;
извод из књиге рођених, оригинал или овере-

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКОВАСПИТАЧКИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – ОДСЕК
ПИРОТ
18300 Пирот, Ћирила и Методија 29

Стицање звања и пријем у радни
однос наставника у звању предавача
за област Ликовно васпитање
са 50% радног времена, на период од
пет година

Стицање звања и пријем у радни
однос у сарадничко звање – асистент
за област Физичко васпитање
на период од три године

УСЛОВИ: За извршиоца под тачком 1: подаци
о потребној стручној оспособљености, знањима
и вештинама, односно компетенцијама оцењиваће се у изборном поступку; кандидат не сме
бити правоснажном пресудом осуђиван за кривична дела из чл. 72 став 4 ЗОВО; стечен научни назив доктора наука или академски назив
магистра наука или стручни назив специјалисте академских студија, из стручно-уметничке област за коју се бира у звање, стечен на
акредитованом универзитету и акредитованом
студијском програму у Републици Србији или
еквивалентан научни, односно стручни назив
из научне, односно стручне области за коју се
бира у звање, стечен у иностранству, признат
у складу са Законом о високом образовању,
изузетно за предавача може бити изабрано и
лице које има високо образовање првог, односно другог степена и призната уметничка остварења.
За стицање звања и пријем у радни однос под
тачком 2: подаци о потребној стручној оспособљености, знањима и вештинама, односно компетенцијама оцењиваће се у изборном
поступку; кандидат не сме бити правоснажном
пресудом осуђиван за кривична дела из чл.
72 став 4 ЗОВО, завршене студије другог степена у области за коју се бира на акредитованој високошколској установи и акредитованом
студијском програму у Републици Србији или
еквивалентан научни, односно стручни назив у
области за коју се бира стечен у иностранству,
нострификован у Републици Србији; кандидат
мора да је сваки од претходних нивоа студија
завршио просечном оценом најмање осам (8);
кандидат мора имати статус студента на студијама трећег степена – докторским студијама
у области за коју се бира.
ОСТАЛО: способност за наставни рад, радно
искуство и референце предавача, сарадника у области друштвено-хуманистичког поља
утврђени су чл. 73 и 74 ЗОВО, Статутом АТВСС
и чл. 3 Правилника о избору у звање и засни-
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вању радног односа наставног особља АТВСС
бр. 01-1/155-10 од 25.06.2020. год. Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних и стручно-уметничких радова и сами радови
– референце, оверене дипломе о одговарајућој
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству, доказ о радном
искуству у настави са извештајем о резултатима
анкете у високошколској установи или позитивној оцени приступног предавања за кандидате
који немају педагошко искуство), подносе се на
адресу: Одсек Пирот Академије техничко-васпитачких струковних студија, 18300 Пирот, Ћирила и Методија 29. Рок за пријаву на конкурс
је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ПИРОТ
18300 Пирот
Ћирила и Методија 29

Наставник предметне наставе –
математика

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета, са
22,22% радног времена

Наставник предметне наставе –
математика

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
запослене са одсуства са рада ради
посебне неге детета
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду („Службени гласник РС“,
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014,13/2017 – Одлука УС, 113/2017 и
95/2018 – аутентично тумачење), кандидати
морају испуњавати услове за пријем у радни
однос утврђене чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 27/2018 (II) и 6/2020, у даљем
тексту: ЗОСОВ), и то: 1) да имају одговарајуће
образовање; 2) да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у члану
139 став 1 тачка 3) ЗОСОВ (уверење треба да
буде издато након расписивања конкурса, тј.
уз пријаву приложити оригинал или оверену
фотокопију документа који издаје МУП Републике Србије); 4) држављанство Републике
Србије; 5) да знају српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад (доказ
доставља кандидат који одговарајуће високо
образовање није стекао на српском језику).
Услови из става 1 члана 139 ЗОСОВ доказују се
приликом пријема у радни однос и проверавају
се у току рада. Докази о испуњености услова
из става 1 тачке 1), 3)–5) члана 139 ЗОСОВ
подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ из
става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре
закључења уговора о раду. У погледу степена
и врсте образовања, потребно је да кандидати
имају одговарајуће високо образовање предвиђено чланом 140 ЗОСОВ и сходно члану 142
став 1 ЗОСОВ – образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова
и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европски системом преноса бодова. Кандидат
који је у току студија положио испите из педаБесплатна публикација о запошљавању

гогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да
има образовање из члана 142 став 1 ЗОСОВ. За
кандидате који ово образовање не поседују, у
складу са чланом 142 став 2 ЗОСОВ наставник
је обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос,
као услов за полагање испита за лиценцу. У
погледу степена и врсте образовања, односно
одговарајућег високог образовања, кандидат
треба да испуњава прописане услове сходно
члану 2 став 1 тачка 13) Правилника о степену
и врсти образовања наставника наставника из
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Службени
гласник Републике Србије – Просветни гласник“, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-I, 13/2016II, 2/2017-I, 2/2017-II, 13/2018, 7/2019, 14/2020
и 15/2020). Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи. Приликом подношења
пријаве на конкурс, уз попуњен пријавни формулар и потписану пријаву са биографијом (у
којој се обавезно наводи да ли су вршили психолошку процену способности код надлежне
службе за послове запошљавања и када су је
вршили), кандидат је обавезан да приложи следеће доказе: да има одговарајуће образовање
(оверена фотокопија дипломе или уверење о
дипломирању); уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3) ЗОСОВ; доказ о
испуњености услова из члана 142 став 1 ЗОСОВ
– оверену фотокопију додатка дипломи из ког
се види да је кандидат положио испите из педагогије и психологије или потврду факултета да
је положио ове испите, односно оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
или испиту за лиценцу, уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест месеци), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија, не
старије од шест месеци). Средња стручна школа у Пироту, као руковалац подацима о личности, предузимаће све потребне техничке и
организационе мере за заштиту личних података кандидата, ради спречавања случајног или
незаконитог уништења, или случајног губитка,
измена, неовлашћеног откривања, коришћења
или приступа подацима као и од свих незаконитих облика обраде. Подаци који се прикупљају
биће искоришћени искључиво у сврху обраде
података у конкурсном поступку, а у складу са
Законом о заштити података о личности („Сл.
гласник РС“, бр. 87/18). Пријава са доказима о
испуњености услова огласа, као и са обавезним контакт телефоном и адресом пребивалишта, подноси се на адресу: Средња стручна школа, Ћирила и Методија 29, 18300 Пирот
(обавезно са повратницом) или у просторијама
секретаријата школе, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“,
са назнаком: „Пријава на конкурс“. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе,
на телефон: 010/311-426. По завршеном конкурсу документација се не враћа кандидатима.
Неблаговремено поднете пријаве и пријаве
без потребне тражене документације неће се
разматрати, као ни пријаве кандидата који не
испуњавају услове у погледу образовања, врсте
и степена стручне спреме.

Посао се не чека,
посао се тражи

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„Др ДРАГУТИН ГОСТУШКИ“
18300 Пирот, Вука Караџића 1

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи и
одређених стручних предмета у
стручној школи са одељењским
старешинством – наставник клавира

за рад у издвојеном одељењу у
Димитровграду, на одређено време
ради замене одсутне запослене преко
60 дана, односно до повратка запослене
са породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду („Службени гласник РС“,
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014,13/2017 – Одлука УС, 113/2017 и
95/2018 – аутентично тумачење), кандидати
морају испуњавати услове за пријем у радни
однос утврђене чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 27/2018 (II) и 6/2020, у даљем
тексту: ЗОСОВ), и то: 1) да имају одговарајуће
образовање; 2) да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у члану
139 став 1 тачка 3) ЗОСОВ 4) држављанство
Републике Србије; 5) да знају српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ доставља кандидат који одговарајуће високо образовање није стекао на српском језику). Услови из става 1 члана 139 ЗОСОВ
доказују се приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из става 1 тачке 1), 3) –5) члана
139 ЗОСОВ подносе се уз пријаву на конкурс, а
доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља
се пре закључења уговора о раду. У погледу
степена и врсте образовања, потребно је да
кандидати имају одговарајуће високо образовање, предвиђено чланом 140 ЗОСОВ и сходно
члану 142 став 1 ЗОСОВ – образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова.
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 члана 142 став 1
ЗОСОВ. У погледу степена и врсте образовања,
односно одговарајућег високог образовања,
сходно члану 2 став 1 тачка 10) Правилника
о степену и врсти образовања наставника у
основној музичкој школи („Сл. гласник РС –
Просветни гласник“, 18/2013, 2/2017, 9/2019,
1/2020, 9/2020 и 18/2020), наставу и друге
облике образовно-васпитног рада у основној
музичкој школи на Одсеку за класичну музику,
могу да изводе лица, и то, наставник клавира:
(1) дипломирани музичар, усмерење пијаниста;
(2) дипломирани музичар – пијаниста; (3) академски музичар пијаниста; (4) мастер музички
уметник, професионални статус – клавириста;
(5) мастер музички уметник, професионални
статус камерни музичар, са претходно завршеним основним академским студијама клавира. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају устано19.05.2021. | Број 934 |
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ви. Приликом подношења пријаве на конкурс,
уз попуњени пријавни формулар и уз потписану пријаву са биографијом (у којој се обавезно
наводи да ли су вршили психолошку процену
способности код надлежне службе за послове
запошљавања и када су је вршили), кандидат
је обавезан да приложи следеће доказе: да
има одговарајуће образовање (диплома, оригинал или оверен препис дипломе о завршеном
образовању или уверење уколико није издата
диплома); уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
члану 139 став 1 тачка 3) ЗОСОВ (са датумом
издавања не старијим од дана објављивања
огласа, издаје надлежна ПУ); доказ о испуњености услова из члана 142 став 1 ЗОСОВ – оверену фотокопију додатка дипломи из ког се
види да је кандидат положио испите из педагогије и психологије или потврду факултета да
је положио ове испите, односно оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
или испиту за лиценцу, уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест месеци); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија,
не старије од шест месеци). Основна музичка
школа „Др Драгутин Гостушки” у Пироту, као
руковалац подацима о личности, предузимаће
све потребне техничке и организационе мере за
заштиту личних података кандидата, ради спречавања случајног или незаконитог уништења,
или случајног губитка, измена, неовлашћеног
откривања, коришћења или приступа подацима као и од свих незаконитих облика обраде.
Подаци који се прикупљају биће искоришћени
искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку а у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр.
87/18). Пријава са доказима о испуњености
услова огласа, као и са обавезним контакт
телефоном и адресом пребивалишта, подноси
се на адресу: Основна музичка школа „Др Драгутин Гостушки“, Вука Караџића 1, 18300 Пирот
(обавезно са повратницом) или у просторијама
секретаријата школе, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“,
са назнаком „Пријава на конкурс“. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе
на телефон: 010/311-866. По завршеном конкурсу документација се не враћа кандидатима.
Неблаговремено поднете пријаве и пријаве
без потребне тражене документације неће се
разматрати, као ни пријаве кандидата који не
испуњавају услове у погледу образовања, врсте
и степена стручне спреме.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„БАТА БУЛИЋ”
12300 Петровац на Млави
Јована Јовановића Змаја 1

Наставник физичког и здравственог
васпитања
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, до
повратка запосленог са функције

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.
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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 и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС“,
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 и 3/2021). Кандидат
треба да испуњава следеће услове: да поседује одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019,
27/2018 – др. закон и 6/2020), за наставника
основне 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 и стручних сарадника
у основној школи („Службени гласник РС“, 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 и 3/2021); да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 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 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, што се доказује уверењем
о држављанству; 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: кратку биографију;
оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, кандидат који има високо
образовање стечено на студијама другог степена доставља оверену копију дипломе другог
степена и оверену копију дипломе основних
академских студија; доказ да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона (документ издат од стране МУП-а РС, оригинал не
старији од 4 месеца); доказ да није утврђено
дискриминаторно понашање сагласно члану
139 став 1 тачка 3 Закона (документ издат од
стране Повереника за заштиту равнопраности,
не старији од 4 месеца); доказ о познавању
српског језика, као језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад – доставља само кан-

дидат 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; извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија
(на прописаном обрасцу, са холограмом). Уверење о здравственој способности кандидат подноси пре закључења уговора о раду. У пријави кандидат треба да наведе тачну адресу на
којој живи 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. Школа нема обавезу
враћања документације. 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 потписан пријавни формулар са потребном документацијом, односно
доказима о испуњавању услова, доставити у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови“, у затвореној коверти,
на адресу: ОШ „Бата Булић“, Петровац на Млави, Јована Јовановића Змаја 1, 12300 Петровац
на Млави, са назнаком „За конкурс за наставника физичког и здравственог васпитања за
100% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана,
до повратка запосленог са функције“, 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, путем телефона:
012/327-300.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ АЛЕКСАНДАР I“
12000 Пожаревац, Симе Симића 3
тел. 012/541-930

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у складу са чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019) и Правилником о степену и врсти образовања наставника у основној школи („Просветни гласник“, бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019. Уз пријаву
доставити: попуњен пријавни формулар скинут
са интернет странице Министарства просвете
науке и технолошког развоја, оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена копија, не
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена копија), доказ
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017),
не старији од 6 месеци; доказ надлежног суда
да се против кандидата не води кривични
поступак. Лекарско уверење доставља се пре
закључења уговора о раду са изабраним кандидатом. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Пријаве са траженом документацијом послати на горенаведену
адресу или непосредно у запечаћеној коверти.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ САВИЋ“
12000 Лучица

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка раднице
са породиљског одсуства и одсуства
ради неге детета
УСЛОВИ: 7/1 степен стручне спреме у наведеном занимању (професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност,
дипломирани професор енглеског језика и књижевности, мастер филолог (студијски програм
или главни предмет/профил енглески језик),
мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил
енглески језик), дипломирани филолог англиста – мастер). Кандидати уз молбу треба да приложе и следећа документа: оверену фотокопију
дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС. Рок за подношење
молбе је 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови“ Националне службе за
запошљавање.

ПРИЈЕПОЉЕ
МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА
ШКОЛА
31330 Прибој, Вука Караџића 5

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: I Кандидат за директора школе треба да испуњава услове прописане чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број: 88/17, 27/18,
10/19 и 06/20): 1. да има одговарајуће образовање из члана 140 став 1. и 2. овог закона за
наставника те врсте школе и подручја рада, за
педагога и психолога; 2. да има дозволу за рад
(лиценцу) наставника и стручног сарадника у
школи; 3. да има психичку, физичку и здравстену способност за рад са децом и ученицима;
4. да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од три месеца као
и за кривична дела насиља у породици, одузимања малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примања и давања мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5. да није правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности; 6.
да има држављанство Републике Србије; 7. да
зна српски језик (достављају само кандидати
који одговарајуће образовање нису стекли на
српском језику); 8. да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; 9. да има обуку и положен испит
за директора установе (кандидати који намају
положен испит дужни су да га положе у року
од 2 године од ступања на дужност директора).
II Кандидат подноси следећу документацију
уз пријаву: 1. биографију са прегледом радне
биографије; 2. оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању; 3. оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту (лиценца); 4. потврду о радном искуству
Бесплатна публикација о запошљавању

у области образовања и васпитања; 5. доказ о
неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања – уверење МУП-а: 6. доказ да
се против кандидата не води кривични поступак – уверење суда; 7. доказ да кандидат није
правноснажно осуђен за привредни преступ у
вршењу раније дужности – уверење привредног суда; 8. извод из МК рођених (не старије
од 6 месеци); 9. уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци); 10. доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима – лекарско уверење
(доставља изабрани кандидат пре потписивања уговора о раду), 11. оверену фотокопију
лиценце за директора уколико је поседује; 12.
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе у оцени спољашњег вредновања за
кандидате који су предходно обављали дужност
директора. 13. предлог програма рада школе у
мандатном периоду; директор се бира на период од 4 године. Рок за достављање пријава је
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Пријаве се достављају на адресу: Машинско-електротехничка школа, 31330
Прибој, Вука Караџића 5. На полеђини коверте
назначити „Пријава на конкурс за директора
школе“.

развоја и са краћом биографијом приложи:
оригинал или оверену копију дипломе о стеченом образовању; оригинал или оверену копију
уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци);
лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; уверење суда да против њега
није покренута истрага, нити подигнут оптужни предлог, нити подигнута оптужница за кривична дела из надлежности суда. Уверење ПУ
да кандидат није осуђиван за кривична дела
утврђена чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља школа. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве слати на горе наведену адресу, са
назнаком: „Конкурс за наставника физичког и
здравственог васпитања“ или доставити лично.

ПРОКУПЉЕ

УСЛОВИ: дужност директора школе може да
обавља лице које испуњава услове прописане чл.139 и чл.140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр.
88/17) и и Правилником о ближим условима за
избор директора установ образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 10/2015) и то: да
поседује високо образовање из чл. 139 и чл.140
став 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања за наставника те врсте школе и подручја рада” за педагога или психолога,
стечено 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и 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 или 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 мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; поседовање
дозволе за рад (лиценце) наставника, васпитача и стручног сарадника; најмање осам година рада у установи на пословима васпитања и
образовања након стеченог одговарајућег образовања; обука и положен испит за директора
установе (изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року од две године од дана ступања на
дужност); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примања и давања мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену

ОШ „МИЛОЈЕ ЗАКИЋ“
18430 Куршумлија, Топличка 14
тел. 027/381-124, 8100-055

Наставник физичког и здравственог
васпитања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане одредбама чл. 139 и 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гл. РС“, 88/17, 27/18 и 10/19) и да је стекао одговарајуће образовање: на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких
наука или интредисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примања и давања мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за кога није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да је држављанин РС; да зна језик на ком се изводи образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ“
18400 Житни Поток
тел. 027/364-131

Директор

на период од 4 године
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кривичну санкцију, и за које није у складу са
законом, утврђено дискримитарно понашање;
да има држављанство Републике Србије; знање
српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (достављају кандидати чије
одговарајуће образовање није стечено на српском језику и у том случају достављају писани
доказ да је положио српски језик по програму
високошколске установе, оригинал или оверена
копија, не старија од 6 месеци). Изузетно, ако
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са
одговарајућим образовањем из чл. 140 став 1
и 2 Закона, дужност директора школе може да
обавља лице које има образовање из чл. 140
став 3 за наставника, дозволу за рад за наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку
и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у установи на пословима васпитања и образовања након стеченог
одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати
достављају: биографију са кратким кретањем
у служби и прегледом програма рада школе; оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању (овера дипломе
не старија од 6 месеци); оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, испиту за лиценцу (овера не старија од 6 месеци);
потврду о најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања; уверење
о држављанству РС и извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, не старију од 6 месеци); доказ о знању
српског језика (ако образовање није стечено
на српском језику); доказ о неосуђиваности за
наведена кривична дела; лекарско уверење да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (не старије
од 6 месеци); доказ о стеченом звању уколико
га је кандидат стекао; уверење основног суда
да против кандидата није покренут кривични
поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога
(издато након објављивања конкурса). Уколико
се пријави кандидат који је предходно обављао
дужност директора школе, дужан је да достави
резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Изабрани
директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року од две године од дана ступања на дужност. Пријава која
не садржи доказ о обуци и положеном испиту за директора сматраће се потпуном. Рок за
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања. Пријаву на конкурс доставити школи на горе наведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за избор директора“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

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

Наставник физичког и здравственог
васпитања
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. 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 струч-
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не 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 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. Испуњеност услова под тачком 5) сматра
се да постоји ако је лице које је стекло одговарајуће образовање на језику на ком се остварује тај рад. 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. 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.

Секретар

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: 1. 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; нази-

ви 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 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 тачка 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. Испуњеност услова под тачком 5) сматра се да постоји ако је лице које је
стекло одговарајуће образовање на језику на
ком се остварује тај рад. 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. 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 „РАДОМИР ЛАЗИЋ”
11423 Азања, Милоја Батинића 1
тел. 026/301-308

Наставник математике
за 22,22 сата недељно
(55,55 радног времена)

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће
образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона о
основама система обаразовања и васпитања и у
складу са Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи за послове наставника математике; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као
и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
имају држављанство Републике Србије; да знају
српски језик (уколико је образовање завршено
на страном језику). Кандидати треба да приложе: пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, адресу и број
телефона, уверење о држављанству РС, уверење о неосуђиваности (извод из казнене евиденције), оверен препис / фотокопију дипломе
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о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију
уверења о положеном испиту за лиценцу (ако је
кандидат има) или уверење да је кандидат стекао образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина на високошколској
установи од најмање 300 ЕСП бодова, извод из
матичне књиге рођених, потврду Повереника
за заштиту равноправности да није извршено
дискриминаторно понашање, лекарско уверење
пре закључивања уговора о раду. Наведена
документа не смеју бити старија од 6 месеци, а
приложене фотокопије морају бити оверене од
надлежног органа, као доказ да су верне оригиналу. У поступку одлучивања о избору наставника, у филијали Националне службе за запошљавање у Смедереву биће извршена провера
психофизичких способности за рад са децом и
ученицима, за све кандидате који испуњавају
услове конкурса. Рок за подношење пријаве је
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Приложена конкурсна документација се, по завршетку конкурса, кандидатима не враћа. Пријаве на конкурс се могу слати
поштом на адресу школе или лично предати у
секретаријату школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање

СОМБОР
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ СОМБОР
25000 Сомбор, Подгоричка 4
тел. 025/412-030

Доцент за ужу научну област
Информатика са методиком наставе
на одређено време, на период од 5
година

УСЛОВИ: високо образовање на студијама
трећег степена (докторске академске студије)
по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. 9. 2005, односно научни назив
доктора наука стечен по пропису који је уређивао високо образовање пре 10. 9. 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. Кандидат може бити лице које
је сваки од претходних степена студија завршило са просечном оценом најмање осам (8),
односно које има најмање три године педагошког искуства на високошколској установи и које
испуњава и 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/dokumenti/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 Педагошком факултету
у Сомбору, Подгоричка 4, Сомбор. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Бесплатна публикација о запошљавању

Место рада Сомбор. Конкурс остаје отворен
петнаест (15) дана од дана објављивања 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.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
„СРЕМСКИ ФРОНТ“
22240 Шид, Мајке Јевросиме 1
тел. 022/712-137

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне школе, педагога
или психолога, стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије), и то: 1) на студијама другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2)
на студијама другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука, при чему мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири
године по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године;
да има дозволу за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника; да има обуку и положен
испит за директора установе; да има најмање
8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има 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 мита или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да имају
држављанство Републике Србије; да знају српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни да поднесу доказе о испуњености прописаних услова,
и то: оверен препис или фотокопију дипломе
о стеченом образовању за наставника основне
школе, педагога или психолога; оверен препис
или фотокопију документа о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту; потврду/е о раду у школи на пословима образовања
и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања (у оригиналу); доказ о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања из члана 139 став 1 тачка 3 Закона (уверење МУП-а о некажњавању, извод из казнене
евиденције, издато по објављивању конкур-

са); уверење привредног суда да кандидат за
директора није осуђиван правноснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније
дужности (издато по објављивању конкурса);
уверење надлежног суда да против кандидата
није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора
пре подношења оптужног предлога за кривична
дела наведена у конкурсу (издато по објављивању конкурса); оверен препис / фотокопију
лиценце за директора установе (ако је кандидат поседује); доказ о држављанству (уверење
о држављанству, не старије од 6 месеци или
оверена копија уверења о држављанству, не
старијег од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија
извода); доказ о знању српског језика у складу са чланом 141 став 7 Закона (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
српском језику); очитану личну карту; доказ о
резултатима стручно-едагошког надзора и оцену спољашњег вредновања (само кандидати
који су претходно обављали дужност директора установе, фотокопија); преглед кретања
у служби са биографским подацима (необавезно); доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно); програм
рада кандидата и план развоја школе (обавезно). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
прибавља се пре закључења уговора о регулисању права и обавеза директора школе. Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар
са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технилошког развоја, који у
штампаној форми доставља школи уз пријаву.
Пријава на конкурс заједно са потребном документацијом и прилозима доставља се, препорученом пошиљком или лично на адресу Основне
школе „Сремски фронт“, Шид, Мајке Јевросиме 1, 22240 Шид, у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за избор директора школе“.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
За све додатне информације кандидати се могу
обратити секретару школе, радним даном од 8
до 12 часова, на телефон: 022/712-137 или на
имејл-адресу: os.sremski.front@gmail.com.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
22400 Рума, Партизанска бб
тел./факс: 022/478-408

Спремачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сагласно
чл. 139 Закона следеће услове: да има одговарајуће образовање – завршена основна школа;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републи19.05.2021. | Број 934 |
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ке Србије; да зна српски језик јер се на њему
остварује обрзовно-васпитни рад. Ови услови
се доказују приликом пријема у радни однос и
проверавају се током рада. Доказ о испуњности
услова из тачке 2. прибавља се пре закључења
уговора о раду. Кандидати су дужни да поднесу уз пријаву на конкурс: попуњен формулар
за пријаву на конкурс за пријем у радни однос
у установи образовања и васпитања (доступан
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја: http:
//www.mpn.gov.rs), оверена фотокопије сведочанства о завршеној основној школи; уверење о неосуђиваности (оригинал или оверену
фотокопију) не старије од 30 дана, уверење о
држављанству (оригинал или оверену фотокопију) не старије од 6 месеци, извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију) не старије од 6 месеци, оверену копију
доказа да зна српски језик (оверена копија
сведочанства о завршеној основној школи или
уверење о знању српског језика за кандидате који су одговарајуће образовање стекли на
другом језику). Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима, доставља
се пре закључења уговора о раду (доставити
ново лекарско уверење). Напомена: Све фотокопије које се подносе уз пријаву на конкурс
морају бити оверене од стране јавног бележника – нотара. Рок за пријављивање је 8 (осам)
дана од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови”. Пријаве поднете по истеку овог рока
су неблаговремене и као такве неће бити узимане у разматрање. Конкурс за пријем у радни
однос спроводи Конкурсна комисија коју именује директор школе. Кандидати чије су пријаве
благовремене, потпуне и уз које су приложени
сви докази и који испуњавају услове конкурса, а који су изабрани у ужи избор, упућују се
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба
за запошљавање применом стандардизованих
поступака, о чему ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона које које су навели у
својим пријавама. Разговор са кандидатима ће
се обавити у просторијама школе, с тим што
ће се кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакт адресе, односно контакт
телефоне које су навели у својим пријавама.
Пријаве на конкурс са потребном документацијом донети лично или слати поштом на адресу: Средња стручна школа „Бранко Радичевић”,
Партизанска бб, 22400 Рума, са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос”. Информације о
конкурсу могу се добити телефоном на број:
022/478-408.

Посао се не чека,
посао се тражи
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СУБОТИЦА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
СУБОТИЦА
24000 Суботица
Козарачка 2а

Наставник у свим звањима
(доцент, ванредни професор и
редовни професор), научна област
Грађевинске конструкције
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор наука грађевинарство, радно
искуство 5 година у педагошком раду. Кандидати поред општих услова треба да испуњавају
и услове предвиђене, чланом 75 став 1 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 73/2018, 27/2018 – др закон, 67/2019,
6/2020 – др. закон) и чланом 2 Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивање радног односа наставника Универзитета
у Новом Саду, број: 01-163/12 од 07.12.2017.
године од и члана 132. Статута Грађевинског
факултета Суботица бр. 105-1/2 13.02.2020.
године усвојеног на седници Савета одржаној
06.11.2018. године (са изменама и допунама
од 05.02.2019. године, 08.10.2019. године и
12.11.2019. године).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс треба приложити: кратку биографију, диплому факултета,
диплому доктора наука и списак објављених
радова и саме радове у протеклих 5 година.
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у средствима јавног информисања. Непотпуне и неблаговремене приспеле пријаве се
неће разматрати. Ближе информације се могу
добити на телефон: 024/554-300. Пријаве са
доказима о испуњавању услова слати на адресу: Универзитет у Новом Саду, Грађевински
факултет Суботица, Козарачка 2а, 24000 Суботица.

ОИСШ “ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
24000 Суботица
Ивана Горана Ковачића 14

Дефектолог – наставник у
индивидуалном третману,
олигофренолог

на српском наставном језику,
на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
односно до повратка запослене
са породиљског одсуства и одсуства
са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Поред услова прописаних чланом
139 до 144 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
88/2017, 27/18, 10/19 и 6/20), кандидати за
горе наведено радно место треба да имају:
одговарајуће високо образовање према члану 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/18, 10/19 и 6/20) и према Правилнику о
степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи за ученике са сметњама у развоју (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 17/2018).
Поред одговарајућег високог образовања,
кандидат треба да испуњава следеће услове: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;

држављанство Републике Србије; доказ 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 санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање; да зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Наставник мора да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова, од којих најмање по
шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченом образовању, уверење о
држављанству Републике Србије или оверену фотокопију, извод из матичне књиге рођених или оверену фотокопију, доказ 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 санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; доказ да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у
складу са европским системом преноса бодова.
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави своју професионалну биографију. Психолошку процену способности кандидата за рад
са децом и ученицима извршиће Национална
служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Пре закључења
уговора о раду кандидат треба да прибави уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима.
Избор се врши у складу са Законом о основама
система образовања и васпитања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. У складу са чланом 155 став 1 и 2 у
вези са чланом 154 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања, кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи.
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Пријаве на конкурс слати на
адресу школе: ОИСШ „Жарко Зрењанин” Суботица, Ивана Горана Ковачића 14, Суботица.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса.
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ПУ ”НАША РАДОСТ”
24000 Суботица, Антона Ашкерца 3
тел. 024/64-64-16

Медицинска сестра у групи
8 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Чланом
139 Закона о основама система образовања
и васпитања прописано је да у радни однос
у установи може да буде примљено лице,
под условима прописаним законом, и то да:
има одговарајуће образовање, има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, има држављанство Републике Србије,
зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из тачке 2. под бројевима 1), 3),
4) и 5) достављају се уз пријаву, а доказ о
испуњености услова из тачке 2. подтачке 2)
ове одлуке прибавља се пре закључења уговора о раду. докази о испуњавању услова:
кандидат за радно место медицинска сестра
у групи мора да има: стечено средње образовање медицинског смера, звање медицинска
сестра – васпитач. Додатна квалификација:
стручни испит за лиценцу, једна (1) година радног искуства у струци. Доказ: оверена
фотокопија дипломе о стеченом образовању,
оверена фотокопија уверења о положеном
стручном испиту за лиценцу, потврда о радном искуству у струци. Лекарско уверење
којим се доказује психичка, физичка и здрваствена способност за рад са децом и ученицима
се прибавља пре закључења уговора о раду.
Уверење о неосуђиваности и о непостојању
дискриминаторног понашања не сме бити
старије од 6 месеци. Уверење (оригинал или
оверена фотокопија) се прибавља у надлежној полицијској управи према месту пребивалишта. Уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверена фотокопија).
Доказ да зна српски језик и језик на коме се
остварује васпитно-образовни рад (уколико
кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику, доставља уверење да
је положио испит из српског језика са методиком по програму одговарајуће високошколске установе). Кандидат је дужан да приложи
следеће документе: Пријавни формулар, који
се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads
/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc),
потписану биографију кандидата (Curriculum
vitae), оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за лиценцу, потврду о радном искуству, уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал
или оверена фотокопија), извод из матичне
књиге рођених, уверење о неосуђиваности и
о непостојању дискриминаторног понашања,
Бесплатна публикација о запошљавању

доказ да зна српски језик и језик на коме се
остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Кандидати достављају потребну документацију у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” при
Националној служби за запошљавање (НСЗ),
лично или на адресу Предшколска установа
„Наша радост” Суботица, Антона Ашкерца 3,
24000 Суботица. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована решењем од стране директора Установе.
Кандидати који буду изабрани у ужи избор,
биће упућени на психолошку процену за рад
са децом и ученицима у Националну службу
за запошљавање у Суботици. Предност имају
кандидати који су запослени у Предшколској
установи „Наша радост” Суботица на одређено
време. Лице задужено за давање обавештења
о конкурсу: Сандра Зекић, секретар установе
(тел. 024/64-64-16).

Технички секретар
УСЛОВИ: чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да у
радни однос у установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом,
и то да: има одговарајуће образовање, има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, има држављанство Републике Србије,
зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова из тачке 2. под бројевима 1), 3), 4) и
5) достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке 2. подтачке 2) ове одлуке прибавља се пре закључења уговора о раду.
докази о испуњавању услова: кандидат за радно место технички секретар мора да има: стечено средње образовање, економског усмерења
или гимназија. Додатна квалификација: једна
(1) година радног искуства у струци. Доказ:
оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању, потврда о радном искуству. Лекарско
уверење којим се доказује психичка, физичка
и здрваствена способност за рад са децом и
ученицима се прибавља пре закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности и о
непостојању дискриминаторног понашања не
сме бити старије од 6 месеци. Уверење (оригинал или оверена фотокопија) се прибавља у
надлежној полицијској управи према месту пребивалишта. Уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија).
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да приложи следеће документе: пријавни формулар, који се
преузима са интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (http: //
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads /2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), потписану
биографију кандидата (Curriculum vitae), оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, потврду о радном искуству, уверење о

држављанству Републике Србије (оригинал или
оверена фотокопија), извод из матичне књиге
рођених, уверење о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања. Кандидати достављају потребну документацију у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” при Националној служби
за запошљавање (НСЗ), лично или на адресу:
Предшколска установа „Наша радост” Суботица, Антона Ашкерца 3, 24000 Суботица. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Конкурс спроводи Конкурсна
комисија именована решењем од стране директора Установе. Кандидати који буду изабрани у
ужи избор, биће упућени на психолошку процену за рад са децом и ученицима у Националну
службу за запошљавање у Суботици. Предност
имају кандидати који су запослени у Предшколској установи „Наша радост” Суботица на
одређено време.

Медицинска сестра у превентиви
УСЛОВИ: чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да у
радни однос у установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом,
и то да: има одговарајуће образовање, има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, има држављанство Републике Србије, зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Докази о
испуњености услова из тачке 2. под бројевима 1), 3), 4) и 5) достављају се уз пријаву, а
доказ о испуњености услова из тачке 2. подтачке 2) ове одлуке прибавља се пре закључења
уговора о раду. Докази о испуњавању услова:
кандидат за радно место медицинска сестра на
превентиви мора да има стечено средње образовање медицинске струке у трајању од четири
године. Додатна квалификација: стручни испит
за лиценцу, једна (1) година радног искуства у
струци. Доказ: оверена фотокопија дипломе о
стеченом образовању, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту за лиценцу,
потврда о радном искуству у струци. Лекарско
уверење којим се доказује психичка, физичка
и здрваствена способност за рад са децом и
ученицима се прибавља пре закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности и о
непостојању дискриминаторног понашања не
сме бити старије од 6 месеци. Уверење (оригинал или оверена фотокопија) се прибавља у
надлежној полицијској управи према месту пребивалишта. Уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија).
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да приложи следеће документе: пријавни формулар, који се
преузима са интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (http: //
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads /2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), потписану
биографију кандидата (Curriculum vitae), овере19.05.2021. | Број 934 |
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ну фотокопију дипломе о стеченом образовању,
оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту за лиценцу, потврду о радном искуству у струци, уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија), извод из матичне књиге рођених,
уверење о неосуђиваности и о непостојању
дискриминаторног понашања. Кандидати достављају потребну документацију у року од
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” при Националној служби
за запошљавање (НСЗ), лично или на адресу
Предшколска установа „Наша радост” Суботица, Антона Ашкерца 3, 24000 Суботица. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Конкурс спроводи Конкурсна
комисија именована решењем од стране директора Установе. Кандидати који буду изабрани у
ужи избор, биће упућени на психолошку процену за рад са децом и ученицима у Националну
службу за запошљавање у Суботици. Предност
имају кандидати који су запослени у Предшколској установи „Наша радост” Суботица на
одређено време.

Водоинсталатер
УСЛОВИ: чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да у
радни однос у установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом,
и то да: има одговарајуће образовање, има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, има држављанство Републике Србије,
зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова из тачке 2 под бројевима 1), 3), 4) и 5)
достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке 2. подтачке 2) ове одлуке прибавља се пре закључења уговора о раду.
Докази о испуњавању услова: кандидат за радно место мајстор на одржавању – водоинсталатер мора да има: стечено средње образовање,
звање КВ-водоинсталатер или са завршеним
IV степеном стручне спреме, техничког смера.
Додатна квалификација: једна (1) година радног искуства у струци. Доказ: оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању, потврда
о радном искуству у струци. Лекарско уверење
којим се доказује психичка, физичка и здрваствена способност за рад са децом и ученицима
се прибавља пре закључења уговора о раду.
Уверење о неосуђиваности и о непостојању
дискриминаторног понашања не сме бити старије од 6 месеци. Уверење (оригинал или оверена фотокопија) се прибавља у надлежној
полицијској управи према месту пребивалишта.
Уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверена фотокопија).
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да приложи следеће документе: пријавни формулар, који се
преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја

52

| Број 934 | 19.05.2021.

(http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads
/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc),
потписану биографију кандидата (Curriculum
vitae), оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверена фотокопија уверења
о положеном стручном испиту, потврду о радном искуству у струци, уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија), извод из матичне књиге рођених,
уверење о неосуђиваности и о непостојању
дискриминаторног понашања, кандидати достављају потребну документацију у року од
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” при Националној служби
за запошљавање (НСЗ), лично или на адресу
Предшколска установа „Наша радост” Суботица, Антона Ашкерца 3, 24000 Суботица. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Конкурс спроводи Конкурсна
комисија именована решењем од стране директора Установе. Кандидати који буду изабрани у
ужи избор, биће упућени на психолошку процену за рад са децом и ученицима у Националну
службу за запошљавање у Суботици. Предност
имају кандидати који су запослени у Предшколској установи „Наша радост” Суботица на
одређено време.

Помоћни кувар
2 извршиоца

УСЛОВИ: чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да у
радни однос у установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом, и
то да: ма одговарајуће образовање, има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, има држављанство Републике Србије,
зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова из тачке 2 под бројевима 1), 3), 4) и 5)
достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке 2 подтачке 2) ове одлуке
прибавља се пре закључења уговора о раду.
Докази о испуњавању услова: Кандидат за радно место помоћни кувар мора да има: стечено
средње образовање, 2. степен стручне спреме,
стечено звање ПК – кувар. Додатна квалификација: једна (1) година радног искуства у струци, положен стручни испит. Доказ: оверена
фотокопија дипломе о стеченом образовању,
потврда о радном искуству у струци, оверена
фотокопија уверења о положеном стручном
испиту. Лекарско уверење којим се доказује
психичка, физичка и здрваствена способност
за рад са децом и ученицима се прибавља пре
закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног
понашања не сме бити старије од 6 месеци.
Уверење (оригинал или оверена фотокопија) се
прибавља у надлежној полицијској управи према месту пребивалишта. Уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија).

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да приложи следеће документе: пријавни формулар, који се
преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads
/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc),
оотписану биографију кандидата (Curriculum
vitae), оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокоију уверења
о положеном стручном испиту, потврду о радном искуству у струци, уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија), извод из матичне књиге рођених,
уверење о неосуђиваности и о непостојању
дискриминаторног понашања, кандидати достављају потребну документацију у року од
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” при Националној служби
за запошљавање (НСЗ), лично или на адресу
Предшколска установа „Наша радост” Суботица, Антона Ашкерца 3, 24000 Суботица. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Конкурс спроводи Конкурсна
комисија именована решењем од стране директора Установе. Кандидати који буду изабрани у
ужи избор, биће упућени на психолошку процену за рад са децом и ученицима у Националну
службу за запошљавање у Суботици. Предност
имају кандидати који су запослени у Предшколској установи „Наша радост” Суботица на
одређено време.

Шеф кухиње
УСЛОВИ: чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да у
радни однос у установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом,
и то да: има одговарајуће образовање, има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, има држављанство Републике Србије,
зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова из тачке 2. под бројевима 1), 3), 4) и
5) достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке 2. подтачке 2) ове одлуке прибавља се пре закључења уговора о раду.
Докази о испуњавању услова: кандидат за радно место шеф кухиње мора да има: стечено
образовање 5. степена, куварског усмерења.
Додатна квалификација: најмање три (3) година радног искуства у струци. Доказ: оверена
фотокопија дипломе о стеченом образовању,
потврда о радном искуству у струци. Лекарско
уверење којим се доказује психичка, физичка
и здрваствена способност за рад са децом и
ученицима се прибавља пре закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности и о
непостојању дискриминаторног понашања не
сме бити старије од 6 месеци. Уверење (оригинал или оверена фотокопија) се прибавља у
надлежној полицијској управи према месту пребивалишта. Уверење о држављанству Републи-
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ке Србије (оригинал или оверена фотокопија).
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да приложи следеће документе: пријавни формулар, који се
преузима са интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (http: //
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads /2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), потписану
биографију кандидата (Curriculum vitae), оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
потврду о радном искуству у струци, уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или
оверена фотокопија), извод из матичне књиге
рођених, уверење о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања. Кандидати достављају потребну документацију у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“ при Националној служби
за запошљавање (НСЗ), лично или на адресу:
Предшколска установа „Наша радост” Суботица, Антона Ашкерца 3, 24000 Суботица. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Конкурс спроводи Конкурсна
комисија именована решењем од стране директора Установе. Кандидати који буду изабрани у
ужи избор, биће упућени на психолошку процену за рад са децом и ученицима у Националну
службу за запошљавање у Суботици. Предност
имају кандидати који су запослени у Предшколској установи „Наша радост” Суботица на
одређено време.

Кувар

3 извршиоца
УСЛОВИ: чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да у
радни однос у установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом, и
то да: има одговарајуће образовање, има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, има
држављанство Републике Србије, зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова
из тачке 2. под бројевима 1), 3), 4) и 5) достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености
услова из тачке 2. подтачке 2) ове одлуке прибавља се пре закључења уговора о раду. Докази о испуњавању услова: кандидат за радно
место кувар мора да има: стечено средње образовање, куварског или прехрамбеног усмерења.
Додатна квалификација: једна (1) година радног искуства у струци, положен стручни испит
(само за лица са III степеном образовања).
Доказ: оверена фотокопија дипломе о стеченом
образовању, потврда о радном искуству у струци, оверена фотокопија уверења о положеном
стручном испиту. Лекарско уверење којим се
доказује психичка, физичка и здрваствена способност за рад са децом и ученицима се прибавља пре закључења уговора о раду. Уверење
о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања не сме бити старије од 6
месеци. Уверење (оригинал или оверена фотоБесплатна публикација о запошљавању

копија) се прибавља у надлежној полицијској
управи према месту пребивалишта. Уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или
оверена фотокопија).
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да приложи следеће документе: пријавни формулар, који се
преузима са интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (http: //
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads /2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), потписану
биографију (ЦВ), оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту,
потврду о радном искуству у струци, уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или
оверена фотокопија), извод из матичне књиге
рођених, уверење о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања. Кандидати достављају потребну документацију у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” при Националној служби
за запошљавање (НСЗ), лично или на адресу
Предшколска установа „Наша радост” Суботица, Антона Ашкерца 3, 24000 Суботица. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Конкурс спроводи Конкурсна
комисија именована решењем од стране директора Установе. Кандидати који буду изабрани у
ужи избор, биће упућени на психолошку процену за рад са децом и ученицима у Националну
службу за запошљавање у Суботици. Предност
имају кандидати који су запослени у Предшколској установи „Наша радост” Суботица на
одређено време.

Магационер
УСЛОВИ: чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да у
радни однос у установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом,
и то да: има одговарајуће образовање, има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије;
зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова из тачке 2. под бројевима 1), 3), 4) и
5) достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке 2. подтачке 2) ове одлуке прибавља се пре закључења уговора о раду.
Докази о испуњавању услова: кандидат за
радно место магационер мора да има стечено
средње образовање. Доказ: оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању. Лекарско уверење којим се доказује психичка, физичка и здрваствена способност за рад са децом
и ученицима се прибавља пре закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности и о
непостојању дискриминаторног понашања не
сме бити старије од 6 месеци. Уверење (оригинал или оверена фотокопија) се прибавља у
надлежној полицијској управи према месту пребивалишта. Уверење о држављанству Републи-

ке Србије (оригинал или оверена фотокопија).
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да приложи следеће документе: пријавни формулар, који се
преузима са интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (http: //
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads /2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), потписану
биографију (Curriculum vitae), оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење
о држављанству Републике Србије (оригинал
или оверена фотокопија), извод из матичне
књиге рођених, уверење о неосуђиваности и
о непостојању дискриминаторног понашања.
Кандидати достављају потребну документацију
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” при Националној
служби за запошљавање (НСЗ), лично или на
адресу Предшколска установа „Наша радост”
Суботица, Антона Ашкерца 3, 24000 Суботица.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована решењем од стране
директора Установе. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку
процену за рад са децом и ученицима у Националну службу за запошљавање у Суботици.
Предност имају кандидати који су запослени у
Предшколској установи „Наша радост” Суботица на одређено време.

Возач

3 извршиоца
УСЛОВИ: чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да у
радни однос у установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом,
и то да: има одговарајуће образовање, има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, има држављанство Републике
Србије, зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Докази о
испуњености услова из тачке 2. под бројевима
1), 3), 4) и 5) достављају се уз пријаву, а доказ
о испуњености услова из тачке 2. подтачке 2)
ове одлуке прибавља се пре закључења уговора о раду. докази о испуњавању услова: кандидат за радно место возач мора да има стечено
средње образовање. Додатна квалификација:
једна (1) година радног искуства. Доказ: оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању, потврда о радном искуству. Лекарско
уверење којим се доказује психичка, физичка
и здрваствена способност за рад са децом и
ученицима се прибавља пре закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности и о
непостојању дискриминаторног понашања не
сме бити старије од 6 месеци. Уверење (оригинал или оверена фотокопија) се прибавља
у надлежној полицијској управи према месту
пребивалишта. Уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија).
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ОСТАЛО: Кандидат је дужан да приложи следеће документе: пријавни формулар, који се
преузима са интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (http: //
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads /2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), потписану
биографију кандидата (Curriculum vitae), оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, потврду о радном искуству, уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или
оверена фотокопија), извод из матичне књиге
рођених, уверење о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања. Кандидати достављају потребну документацију у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” при Националној служби
за запошљавање (НСЗ), лично или на адресу
Предшколска установа „Наша радост” Суботица, Антона Ашкерца 3, 24000 Суботица. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Конкурс спроводи Конкурсна
комисија именована решењем од стране директора Установе. Кандидати који буду изабрани у
ужи избор, биће упућени на психолошку процену за рад са децом и ученицима у Националну
службу за запошљавање у Суботици. Предност
имају кандидати који су запослени у Предшколској установи „Наша радост” Суботица на
одређено време.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да приложи следеће документе: пријавни формулар, који се
преузима са интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (http: //
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads /2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), потписану
биографију (Curriculum vitae), оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, потврду о радном искуству у струци, уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или
оверена фотокопија), извод из матичне књиге
рођених, уверење о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања. Кандидати достављају потребну документацију у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” при Националној служби
за запошљавање (НСЗ), лично или на адресу
Предшколска установа „Наша радост” Суботица, Антона Ашкерца 3, 24000 Суботица. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Конкурс спроводи Конкурсна
комисија именована решењем од стране директора Установе. Кандидати који буду изабрани у
ужи избор, биће упућени на психолошку процену за рад са децом и ученицима у Националну
службу за запошљавање у Суботици. Предност
имају кандидати који су запослени у Предшколској установи „Наша радост” Суботица на
одређено време.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да приложи следеће документе: пријавни формулар, који се
преузима са интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (http: //
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads /2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), потписану
биографију (Curriculum vitae), оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, потврду о радном искуству, уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија), извод из матичне књиге рођених,
уверење о неосуђиваности и о непостојању
дискриминаторног понашања. Кандидати достављају потребну документацију у року од
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” при Националној служби
за запошљавање (НСЗ), лично или на адресу
Предшколска установа „Наша радост” Суботица, Антона Ашкерца 3, 24000 Суботица. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Конкурс спроводи Конкурсна
комисија именована решењем од стране директора Установе. Кандидати који буду изабрани у
ужи избор, биће упућени на психолошку процену за рад са децом и ученицима у Националну
службу за запошљавање у Суботици. Предност
имају кандидати који су запослени у Предшколској установи „Наша радост” Суботица на
одређено време.

Финансијско-рачуноводствени
референт

Референт за јавне набавке и бригу о
корисницима

УСЛОВИ: чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да у
радни однос у установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом,
и то да: има одговарајуће образовање, има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, има држављанство Републике Србије,
зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова из тачке 2. под бројевима 1), 3), 4) и
5) достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке 2. подтачке 2) ове одлуке прибавља се пре закључења уговора о раду.
Докази о испуњавању услова: кандидат за радно место финансијско-рачуноводствени референт мора да има: стечено средње образовање,
економског усмерења. Додатна квалификација:
најмање једна (1) година радног искуства у
струци. Доказ: оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању, потврда о радном
искуству у струци. Лекарско уверење којим се
доказује психичка, физичка и здрваствена способност за рад са децом и ученицима се прибавља пре закључења уговора о раду. Уверење
о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања не сме бити старије од 6
месеци. Уверење (оригинал или оверена фотокопија) се прибавља у надлежној полицијској
управи према месту пребивалишта. Уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или
оверена фотокопија).

УСЛОВИ: чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да у
радни однос у установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом,
и то да: има одговарајуће образовање, има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, има држављанство Републике Србије,
зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова из тачке 2. под бројевима 1), 3), 4) и
5) достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке 2. подтачке 2) ове одлуке прибавља се пре закључења уговора о раду.
Докази о испуњавању услова: кандидат за радно место референт за јавне набавке и бригу
о корисницима мора да има: стечено средње
образовање, економског усмерења или гимназија. Додатна квалификација: најмање шест
(6) месеци радног искуства. Доказ: оверена
фотокопија дипломе о стеченом образовању,
потврда о радном искуству у струци. Лекарско
уверење којим се доказује психичка, физичка
и здрваствена способност за рад са децом и
ученицима се прибавља пре закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности и о
непостојању дискриминаторног понашања не
сме бити старије од 6 месеци. Уверење (оригинал или оверена фотокопија) се прибавља у
надлежној полицијској управи према месту пребивалишта. Уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија).

ЗА СВА РАДНА МЕСТА: Правни основ донашења
ове одлуке налази се у члану 154 став 1. Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018 – други закон, 10/2019, 6/2020), члану 14 Посебног
колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања
чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе
(„Сл. гласник РС” број 97/2020), члан 54. став
3. тачка 20. Статута Предшколске установе
„Наша радост” Суботица (дел. бр. 4277/04 од
18.12.2017), у којима је предвиђено да директор расписује конкурс, односно доноси одлуку
о потреби заснивања радног односа са новим
запосленим. У складу са напред наведеним, а
на основу реалне потребе за запошљавањем
запослених, прибављена је неопходна сагласност, у складу са прописима којима се уређује
поступак добијања сагласности за ново запошљавање и мишљење репрезентативног синдиката у установи, па је директор донео одлуку
из диспозитива.
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ПУ „НАША РАДОСТ“
24000 Суботица, Антона Ашкерца 3
тел. 024/646-416

Стручни сарадник за ликовно
васпитање и образовање
УСЛОВИ: Чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да у
радни однос у установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом, и
то да: има одговарајуће образовање, има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечно-
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сти и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; има
држављанство Републике Србије, зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова
из тачке 2. под бројевима 1), 3), 4) и 5) достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености
услова из тачке 2. подтачке 2) ове одлуке прибавља се пре закључења уговора о раду. Докази о испуњавању услова: кандидат за радно
место стручни сарадник за ликовно васпитање
и образовање мора да има: стечено образовање
на студијама другог степена (основне струковне
студије или основне академске студије или специјалистичке 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 пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године, ликовног усмерења. Додатна квалификација: стручни испит
за лиценцу, једна (1) година радног искуства
у струци. Доказ: оверена фотокопија дипломе о стеченом високом образовању, оверена
фотокопија уверења о положеном стручном
испиту за лиценцу, потврда о радном искуству
у струци. Лекарско уверење којим се доказује
психичка, физичка и здрваствена способност
за рад са децом и ученицима се прибавља пре
закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног
понашања не сме бити старије од 6 месеци.
Уверење (оригинал или оверена фотокопија) се
прибавља у надлежној полицијској управи према месту пребивалишта. Уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија).
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да приложи следеће документе: пријавни формулар, који се
преузима са интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (http: //
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads /2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), потписану биографију (Curriculum vitae), оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању,
оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту за лиценцу, потврду о радном искуству у струци, уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија), извод из матичне књиге рођених,
уверење о неосуђиваности и о непостојању
дискриминаторног понашања. Кандидати достављају потребну документацију у року од
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” при Националној служби
за запошљавање (НСЗ), лично или на адресу
Предшколска установа „Наша радост” Суботица, Антона Ашкерца 3, 24000 Суботица. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Конкурс спроводи Конкурсна
комисија именована решењем од стране директора Установе. Кандидати који буду изабрани у
ужи избор, биће упућени на психолошку процену за рад са децом и ученицима у Националну
службу за запошљавање у Суботици. Предност
имају кандидати који су запослени у Предшколској установи „Наша радост” Суботица на
одређено време.

Стручни сарадник – психолог
УСЛОВИ: 2. чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања прописано
је да у радни однос у установи може да буде
примљено лице, под условима прописаним
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законом, и то да: има одговарајуће образовање, има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, има држављанство Републике Србије, зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Докази о
испуњености услова из тачке 2. под бројевима
1), 3), 4) и 5) достављају се уз пријаву, а доказ
о испуњености услова из тачке 2. подтачке 2)
ове одлуке прибавља се пре закључења уговора о раду. Докази о испуњавању услова: кандидат за радно место стручни сарадник-психолог мора да има: стечено високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије); или стечено
образовање на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Додатна квалификација:
стручни испит за лиценцу, једна (1) година радног искуства у струци. Доказ: оверена фотокопија дипломе о стеченом високом образовању,
оверена фотокопија уверења о положеном
стручном испиту за лиценцу, потврда о радном
искуству у струци. Лекарско уверење којим се
доказује психичка, физичка и здрваствена способност за рад са децом и ученицима се прибавља пре закључења уговора о раду. Уверење
о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања не сме бити старије од 6
месеци. Уверење (оригинал или оверена фотокопија) се прибавља у надлежној полицијској
управи према месту пребивалишта. Уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или
оверена фотокопија).
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да приложи следеће документе: пријавни формулар, који се
преузима са интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (http: //
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads /2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), потписану биографију (Curriculum vitae), оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању,
оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту за лиценцу, потврду о радном искуству у струци, уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија), извод из матичне књиге рођених,
уверење о неосуђиваности и о непостојању
дискриминаторног понашања. Кандидати достављају потребну документацију у року од
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” при Националној служби
за запошљавање (НСЗ), лично или на адресу
Предшколска установа „Наша радост” Суботица, Антона Ашкерца 3, 24000 Суботица. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Конкурс спроводи Конкурсна
комисија именована решењем од стране директора Установе. Кандидати који буду изабрани у
ужи избор, биће упућени на психолошку процену за рад са децом и ученицима у Националну
службу за запошљавање у Суботици. Предност

имају кандидати који су запослени у Предшколској установи „Наша радост” Суботица на
одређено време.

Вешерка
УСЛОВИ: 2. чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања прописано
је да у радни однос у установи може да буде
примљено лице, под условима прописаним
законом, и то да: има одговарајуће образовање, има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање
мита или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, има
држављанство Републике Србије, зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова
из тачке 2. под бројевима 1), 3), 4) и 5) достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености
услова из тачке 2. подтачке 2) ове одлуке
прибавља се пре закључења уговора о раду.
Докази о испуњавању услова: кандидат мора
да има стечено основно образовање. Додатна квалификација: једна (1) године радног
искуства. Доказ: оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању, потврда о радном
искуству у струци. Лекарско уверење којим
се доказује психичка, физичка и здрваствена
способност за рад са децом и ученицима се
прибавља пре закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања не сме бити старије
од 6 месеци. Уверење (оригинал или оверена
фотокопија) се прибавља у надлежној полицијској управи према месту пребивалишта.
Уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверена фотокопија).
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да приложи следеће документе: пријавни формулар, који се
преузима са интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (http: //
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads /2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), потписану
биографију кандидата (Curriculum vitae), оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, потврду о радном искуству, уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или
оверена фотокопија), извод из матичне књиге
рођених, уверење о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања. Кандидати достављају потребну документацију у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” при Националној служби
за запошљавање (НСЗ), лично или на адресу
Предшколска установа „Наша радост” Суботица, Антона Ашкерца 3, 24000 Суботица. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Конкурс спроводи Конкурсна
комисија именована решењем од стране директора Установе. Кандидати који буду изабрани у
ужи избор, биће упућени на психолошку процену за рад са децом и ученицима у Националну
службу за запошљавање у Суботици. Предност
имају кандидати који су запослени у Предш19.05.2021. | Број 934 |

55

Наука и образовање

колској установи „Наша радост” Суботица на
одређено време.

Сарадник за правне послове
УСЛОВИ: чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да у
радни однос у установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом,
и то да: има одговарајуће образовање, има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, има држављанство Републике Србије,
зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова из тачке 2. под бројевима 1), 3), 4) и
5) достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке 2. подтачке 2) ове одлуке прибавља се пре закључења уговора о раду.
Докази о испуњавању услова: кандидат за радно место сарадник за правне послове мора да
има стечено високо образовање на студијама
другог степена звања дипломирани правник –
мастер, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.године,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, звања дипломирани правник.
Додатна квалификација: 3 (три) године радног искуства у струци. Доказ: оверена фотокопија дипломе о стеченом високом образовању,
потврда о радном искуству у струци. Лекарско
уверење којим се доказује психичка, физичка
и здрваствена способност за рад са децом и
ученицима се прибавља пре закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности и о
непостојању дискриминаторног понашања не
сме бити старије од 6 месеци. Уверење (оригинал или оверена фотокопија) се прибавља у
надлежној полицијској управи према месту пребивалишта. Уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија).
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да приложи следеће документе: пријавни формулар, који се
преузима са интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (http: //
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads /2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), потписану
биографију (Curriculum vitae), оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, потврду о радном искуству у струци, уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или
оверена фотокопија), извод из матичне књиге
рођених, уверење о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања. Кандидати достављају потребну документацију у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” при Националној служби
за запошљавање (НСЗ), лично или на адресу
Предшколска установа „Наша радост” Суботица, Антона Ашкерца 3, 24000 Суботица. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Конкурс спроводи Конкурсна
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комисија именована решењем од стране директора Установе. Кандидати који буду изабрани у
ужи избор, биће упућени на психолошку процену за рад са децом и ученицима у Националну
службу за запошљавање у Суботици. Предност
имају кандидати који су запослени у Предшколској установи „Наша радост” Суботица на
одређено време.

Руководилац исхране
УСЛОВИ: 1. чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања прописано
је да у радни однос у установи може да буде
примљено лице, под условима прописаним
законом, и то да: има одговарајуће образовање, има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, има држављанство Републике Србије, зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Докази
о испуњености услова из тачке 2. под бројевима 1), 3), 4) и 5) достављају се уз пријаву, а
доказ о испуњености услова из тачке 2. подтачке 2) ове одлуке прибавља се пре закључења
уговора о раду. Докази о испуњавању услова:
кандидат за радно место руководилац исхране
мора да има: стечено стручно образовање из
области технолошко-прехрамбених или економских наука на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије)
по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године односно звање дипломирани економиста стечено
на основним студијама из области економских
наука у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године, (VII степен)
или са стеченим VI степеном стручне спреме,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, односно
на студијама првог степена (основне академске
студије, основне струковне студије) по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године. Додатна квалификација: три (3) године радног искуства у струци.
Доказ: оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању, потврда о радном искуству
у струци. Лекарско уверење којим се доказује
психичка, физичка и здрваствена способност
за рад са децом и ученицима се прибавља пре
закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног
понашања не сме бити старије од 6 месеци.
Уверење (оригинал или оверена фотокопија) се
прибавља у надлежној полицијској управи према месту пребивалишта. Уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија).
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да приложи следеће документе: пријавни формулар, који се
преузима са интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (http: //

www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads /2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), потписану
биографију кандидата (Curriculum vitae), оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
потврду о радном искуству у струци, уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или
оверена фотокопија), извод из матичне књиге
рођених, уверење о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања, кандидати достављају потребну документацију у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” при Националној служби
за запошљавање (НСЗ), лично или на адресу
Предшколска установа „Наша радост” Суботица, Антона Ашкерца 3, 24000 Суботица. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Конкурс спроводи Конкурсна
комисија именована решењем од стране директора Установе. Кандидати који буду изабрани у
ужи избор, биће упућени на психолошку процену за рад са децом и ученицима у Националну
службу за запошљавање у Суботици. Предност
имају кандидати који су запослени у Предшколској установи „Наша радост” Суботица на
одређено време.

Шеф Одсека општих правних и
кадровских послова
УСЛОВИ: чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да у
радни однос у установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом,
и то да: има одговарајуће образовање, има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, има држављанство Републике Србије, зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Докази о
испуњености услова из тачке 2. под бројевима 1), 3), 4) и 5) достављају се уз пријаву, а
доказ о испуњености услова из тачке 2. подтачке 2) ове одлуке прибавља се пре закључења
уговора о раду. Докази о испуњавању услова:
кандидат за радно место шеф одсека општих,
правних и кадровских послова мора да има:
стечено високо образовање на студијама другог степена дипломирани правник-мастер по
пропису који уређује високо образовање, почев
од 10. септембра 2005. године односно лице са
завршеним високим образовањем на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
звање дипломирани правник по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године. Додатна квалификација: положен
испит за службеника за јавне набавке, 5 година радног искуства у струци. Доказ: оверена
фотокопија дипломе о стеченом високом образовању, оверена фотокопија сертификата за
службеника за јавне набавке, потврда о радном
искуству у струци. Лекарско уверење којим се
доказује психичка, физичка и здрваствена способност за рад са децом и ученицима се прибавља пре закључења уговора о раду. Уверење
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о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања не сме бити старије од 6
месеци. Уверење (оригинал или оверена фотокопија) се прибавља у надлежној полицијској
управи према месту пребивалишта. Уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или
оверена фотокопија).
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да приложи следеће документе: пријавни формулар, који се
преузима са интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (http: //
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads /2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), потписану
биографију кандидата (Curriculum vitae), оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију сертификата за
службеника за јавне набавке, потврду о радном искуству у струци, уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија), извод из матичне књиге рођених,
уверење о неосуђиваности и о непостојању
дискриминаторног понашања. Кандидати достављају потребну документацију у року од
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” при Националној служби
за запошљавање (НСЗ), лично или на адресу
Предшколска установа „Наша радост” Суботица, Антона Ашкерца 3, 24000 Суботица. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Конкурс спроводи Конкурсна
комисија именована решењем од стране директора Установе. Кандидати који буду изабрани у
ужи избор, биће упућени на психолошку процену за рад са децом и ученицима у Националну
службу за запошљавање у Суботици. Предност
имају кандидати који су запослени у Предшколској установи „Наша радост” Суботица на
одређено време.

Рачуноводствени сарадник
УСЛОВИ: чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да у
радни однос у установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом,
и то да: има одговарајуће образовање, има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, има држављанство Републике Србије,
зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова из тачке 2. под бројевима 1), 3), 4) и
5) достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке 2. подтачке 2) ове одлуке прибавља се пре закључења уговора о раду.
Докази о испуњавању услова: кандидат за
радно место рачуноводствени сарадник мора
да има: стечено више образовање на студијама првог степена (основне академске студије,
основне струковне студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, односно VI степеном стручне спреме, економиског или пословног смера,
по пропису који је уређивао високо образовање
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до 10. септембра 2005. године. Додатна квалификација: једна (1) година радног искуства
у струци. Доказ: оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању, потврда о радном
искуству у струци. Лекарско уверење којим се
доказује психичка, физичка и здрваствена способност за рад са децом и ученицима се прибавља пре закључења уговора о раду. Уверење
о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања не сме бити старије од 6
месеци. Уверење (оригинал или оверена фотокопија) се прибавља у надлежној полицијској
управи према месту пребивалишта. Уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или
оверена фотокопија).
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да приложи следеће документе: пријавни формулар, који се
преузима са интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (http: //
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads /2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), потписану
биографију кандидата (Curriculum vitae), оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
потврду о радном искуству у струци, уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или
оверена фотокопија), извод из матичне књиге
рођених, уверење о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања. Кандидати достављају потребну документацију у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” при Националној служби
за запошљавање (НСЗ), лично или на адресу
Предшколска установа „Наша радост” Суботица, Антона Ашкерца 3, 24000 Суботица. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Конкурс спроводи Конкурсна
комисија именована решењем од стране директора Установе. Кандидати који буду изабрани у
ужи избор, биће упућени на психолошку процену за рад са децом и ученицима у Националну
службу за запошљавање у Суботици. Предност
имају кандидати који су запослени у Предшколској установи „Наша радост” Суботица на
одређено време.

Нутрициониста
УСЛОВИ: чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да у
радни однос у установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом,
и то да: има одговарајуће образовање, има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, има држављанство Републике Србије,
зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова из тачке 2. под бројевима 1), 3), 4) и
5) достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке 2. подтачке 2) ове одлуке прибавља се пре закључења уговора о раду.
Докази о испуњавању услова: кандидат за радно место нутрициониста мора да има: стечено
више образовање на студијама првог степена

(основне академске студије, основне струковне
студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005 године,
односно стеченио звање нутрициониста/дијететичар, 6. степена стручне спреме, по пропису који је уређивало високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Додатна квалификација: једна (1) година радног искуства у струци. Доказ: оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању, потврда о радном искуству
у струци. Лекарско уверење којим се доказује
психичка, физичка и здрваствена способност
за рад са децом и ученицима се прибавља пре
закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног
понашања не сме бити старије од 6 месеци.
Уверење (оригинал или оверена фотокопија) се
прибавља у надлежној полицијској управи према месту пребивалишта. Уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија).
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да приложи следеће документе: пријавни формулар, који се
преузима са интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (http: //
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads /2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), потписану
биографију кандидата (Curriculum vitae), оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
потврду о радном искуству у струци, уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или
оверена фотокопија), извод из матичне књиге
рођених, уверење о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања, кандидати достављају потребну документацију у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” при Националној служби
за запошљавање (НСЗ), лично или на адресу
Предшколска установа „Наша радост” Суботица, Антона Ашкерца 3, 24000 Суботица. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Конкурс спроводи Конкурсна
комисија именована решењем од стране директора Установе. Кандидати који буду изабрани у
ужи избор, биће упућени на психолошку процену за рад са децом и ученицима у Националну
службу за запошљавање у Суботици. Предност
имају кандидати који су запослени у Предшколској установи „Наша радост” Суботица на
одређено време.

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове
УСЛОВИ: чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да у
радни однос у установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом,
и то да: има одговарајуће образовање, има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, има држављанство Републи19.05.2021. | Број 934 |
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ке Србије, зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Докази о
испуњености услова из тачке 2. под бројевима 1), 3), 4) и 5) достављају се уз пријаву, а
доказ о испуњености услова из тачке 2. подтачке 2) ове одлуке прибавља се пре закључења
уговора о раду. Докази о испуњавању услова:
кандидат за радно место дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове мора да има: стечено високо образовање на
основним студијама звања дипломирани економиста или дипломирани менаџер на студијама
по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године односно
звање дипломирани економиста или дипломирани менаџер стечено на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивало високо образовање до
10. септембра 2005. године. Додатна квалификација: најмање три (3) године радног искуства
у струци. Доказ: оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању, потврда о радном
искуству у струци. Лекарско уверење којим се
доказује психичка, физичка и здрваствена способност за рад са децом и ученицима се прибавља пре закључења уговора о раду. Уверење
о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања не сме бити старије од 6
месеци. Уверење (оригинал или оверена фотокопија) се прибавља у надлежној полицијској
управи према месту пребивалишта. Уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или
оверена фотокопија).
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да приложи следеће документе: пријавни формулар, који се
преузима са интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (http: //
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads /2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), потписану
биографију кандидата (Curriculum vitae), оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
потврду о радном искуству у струци, уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или
оверена фотокопија), извод из матичне књиге
рођених, уверење о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања, кандидати достављају потребну документацију у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” при Националној служби
за запошљавање (НСЗ), лично или на адресу
Предшколска установа „Наша радост” Суботица, Антона Ашкерца 3, 24000 Суботица. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Конкурс спроводи Конкурсна
комисија именована решењем од стране директора Установе. Кандидати који буду изабрани у
ужи избор, биће упућени на психолошку процену за рад са децом и ученицима у Националну
службу за запошљавање у Суботици. Предност
имају кандидати који су запослени у Предшколској установи „Наша радост” Суботица на
одређено време.
ЗА СВА РАДНА МЕСТА: Правни основ донашења
ове одлуке налази се у члану 154. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018 – други закон, 10/2019, 6/2020), члану 14. Посебног
колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања
чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе
(„Сл. гласник РС” број 97/2020), члан 54. став
3. тачка 20. Статута Предшколске установе
„Наша радост” Суботица (дел. бр. 4277/04 од
18.12.2017), у којима је предвиђено да директор расписује конкурс, односно доноси одлуку
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о потреби заснивања радног односа са новим
запосленим. У складу са напред наведеним, а
на основу реалне потребе за запошљавањем
запослених, прибављена је неопходна сагласност, у складу са прописима којима се уређује
поступак добијања сагласности за ново запошљавање и мишљење репрезентативног синдиката у установи, па је директор донео одлуку
из диспозитива.

УЖИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАРИ ГРАД”

пријаву на конкурс-у оригиналу или оверене
копије), а доказ о испуњености услова из тачке 2 пре закључења уговора о раду – лекарско уверење. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”.
Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити лично или поштом на адресу
школе: ОШ „Стари град” 31000 Ужице, Градска
1, са назнаком: „За конкурс”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације могу се добити на
број телефона: 031/552-576. Контакт особа је
секретар школе Јадранка Станић.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАТКО ЈОВАНОВИЋ”

31000 Ужице, Градска 1
тел. 031/552-576

31233 Крушчица, Крушчица
тел. 031/3898-006

Наставник предметне наставе –
математика
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: 1. да је стекао одговарајуће високо
образовање у складу са чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања и
чланом 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи, и то: 1) на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, да испуњава услове из чл.
142 Закона о основама система образовања и
васпитања, односно да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у
складу са европским системом преноса бодова, 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3.
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар који преузимају на званичној интернет
страници Министарства просвете, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи. Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5
(диплому о стеченом образовању, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности подносе се уз

Наставник ликовне културе

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, за рад у Основној школи
„Ратко Јовановић” у Крушчици, у
матичној школи и ИО Висока

Стручни сарадник – библиотекар

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, за рад у Основној школи
„Ратко Јовановић” у Крушчици, у
матичној школи у Крушчици
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и
6/20) и чл. 3 (за наставника ликовне културе
) и чл. 6. (за стручног сарадника – библиотекара) Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18, 11/19,
2/20, 8/20 и 16/20), и то: 1 да има одговарајуће
образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона
о основама система образовања и васпитања
и у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи; 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 мађународним
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 као језик на којем остварује образовно-васпитни рад;
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају формулар за
пријем у радни однос у установи образовања и
васпитања који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја. Уз одштампани образац
пријавног формулара кандидати достављају: 1.
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
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Наука и образовање

варајућем образовању; 2. потврду или уверење
о неосуђиваности (не старије од 6 месеци); 3.
уверење о држављанству Републике Србије,
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену копију) 4. извод из матичне књиге рођених
са холограмом (оригинал или оверену копију);
5. кандидат који има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
доставља одговарајућу потврду/уверење високошколске установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима из педагогије
и психологије, односно уверење о положеном
стручном испиту/испиту за лиценцу. Кандидат
који нема образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплинаје обавезан
да га стекне у року од једне, а највише две
године од дана пријема у радни однос, као и
услов за полагање испита за лиценцу (сматра
се да наставник, који је у току студија положио
испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина; б. кратку биографију. 7. доказ о знању српског језика на коме се
изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља само уколико одговарајуће образовање
није стечено на том језику. Кандидати који буду
изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима у Националну службу за запошљавање која ће извршити процену применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Пријаве
на конкурс поднети лично или слати на адресу:
Основна школа „Ратко Јовановић“ Крушчица,
31233 Крушчица, са назнаком „За конкурс”. Контакт телефон: 031/3898-006. Рок за подношење
пријаве 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање. У пријави обавезно
навести контакт телефон.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ДЕЈОВИЋ”
31205 Севојно, Хероја Дејовића 2
тел. 031/531-950

Наставник музичке културе

са 85% радног времена, у школи у
Севојну
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. поседовање одговарајућег
високог образовања, и то: на студијама
другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од
10.09.2005. године или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године; да испуњава услове из чл.
142. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20),
односно да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова и
шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова; кандидат треба да испуњава услове у погледу врсте
стручне спреме предвиђене Правилником
о степену и врсти образовања наставника и
Бесплатна публикација о запошљавању

стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и
11/19 ); 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 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; непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата,
утврђеног у складу са законом; 4. поседовање
држављанства Републике Србије; 5. знање
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: 1) оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању;
2) оверену фотокопију индекса или уверење
високошколске установе о положеним испитима из педагогије и психологије или потврду, односно уверење високошколске установе
да кандидат испуњава услове из члана 142.
став 1. Закона о основама система образовања и васпитања или оверен препис или
оверену фотокопију лиценце за рад наставника, васпитача или стручних сарадника; 3)
доказ о држављанству Републике Србије (оверен препис или оверену фотокопију уверења
о држављанству); 4) доказ о знању језика на
којем се остварује образовно-васпитни рад
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику, пошто се сматра да они познају језик на којем се изводи
образовно-васпитни рад); 5) уверење о неосуђиваности. Образац пријаве под називом
„Формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања” кандидати преузимају са сајта Министарства просвете, науке
и технолошког развоја. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Пријаве на конкурс са потребном
документацијом доставити на адресу школе: Основна школа „Алекса Дејовић”, Хероја
Дејовића 2, 31205 Севојно са назнаком: „За
конкурс – наставник музичке културе”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације могу се
добити код секретара школе и преко телефона 031/531-950.

Посао се не чека,
посао се тражи

ВАЉЕВО
ЕКОНОМСКА ШКОЛА
14000 Ваљево, Даничићева 1
тел. 014/221-462

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 122, 123, 139 и 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о
ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 108/15), и то: да поседује одговарајуће високо образовање из члана 140 став 1.
тачка 1. и 2. и став 2. Закона о основама система образовања и васпитања: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 1. студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2.
студије другог степена из научне, односно стручне области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; 3) лице из става 1 тачка 1) подтачка 2)
овог члана мора да има завршене студије првог
степена из научне области, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета (да испуњава услове за наставника ове школе, педагога или психолога); да има
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника (лиценцу или стручни испит);
да има најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да је
прошао обуку и положио испит за директора
установе; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена чланом
139 став 1. тачка 3) Закона о основама система
образовања и васпитања и чл. 7. Правилника о
ближим условима за избор директора установе
образовања и васпитања и непостојање дискриминаторног понашања, утврђеног у складу
са законом; да има држављанство Републике
Србије; да зна језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Правилником о ближим
условима за избор директора установе образовања и васпитања прописано је да кандидат за директора не може да буде лице које је
правноснажно осуђено за привредни преступ у
вршењу раније дужности; да предност за избор
директора има кандидат који је стекао нека
од звања према прописима из образовања;
да кандидат за директора не може да оствари
предност приликом избора ако је у току избора
утврђено да је против њега покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није
претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре доношења оптужног
предлога за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
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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.
Комисија за избор директора цениће и доказ о
резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника),
ако га поседује, као и доказ о резултатима
стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања, ако је кандидат претходно обављао дужност директора установе.
Уз одштампан и попуњен пријавни формулар
преузет са званичног сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидат
треба да приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту; оригинал или оверену фотокопију потврде о радном искуству у
области образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања (не старију од 6
месеци); уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверену фотокопију, не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију);
уверење полицијске управе да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање
(оригинал или оверена фотокопија, не старије
од 6 месеци); уверење привредног суда да није
правноснажно осуђен за привредни преступ у
вршењу раније дужности (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 30 дана); уверење основног суда да против кандидата у
току избора није покренут кривични поступак
доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита и друга кривична дела против службене дужности,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и међународним правом без обзира на изречену кривичну санкцију (оригинал или оверена
фотокопија издато након објављивања конкурса); доказ о знању српског језика достављају
само кандидати који одговарајуће образовање
нису стекли на српском језику; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника) уколико је
надзор вршен, а уколико се на конкурс пријави кандидат који је претходно обављао дужност директора установе, дужан је да достави
резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (оригинал
или оверену фотокопију извештаја); уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, биографију са кратким прегледом кретања у служби,
са предлогом програма рада директора школе
(необавезно), друге доказе о својим стручним
и организациоим способностима (необавезно).
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Кандидат који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року до две године
од дана ступања на дужност. Директора школе
именује министар на период од четири године.
Поступак за избор директора спроводи комисија за избор директора, именована од стране
Школског одбора. Рок за за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријава на конкурс, са
потребном документацијом, подноси се школи
поштом, препорученом пошиљком, у затвореној
коверти, на горе наведену адресу, са назнаком
„Конкурс за директора школе” или се предаје
лично, код секретара школе, радним даном од
10.00 до 13.00 сати. Ближе информације о конкурсу се могу добити код секретара школе и
преко тел. 014/221-462.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА “УБ”
14210 Уб, Вука Карађића 15
тел. 014-411-149

Оглас објављен дана 12.05.2021. године у публикацији “Послови” поништава се у целости.

Посао се не чека, посао се тражи

В РА Њ Е
ОШ “ПРЕДРАГ ДЕВЕЏИЋ”
17542 Врањска Бања
Краља Петра I Ослободиоца 44
тел. 017/745-5218

Секретар школе
УСЛОВИ: 1. oдговарајуће образовање из
области правних наука: на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, 2. да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања мита, за кривична дела из
групе кривичних дела из групе кривичних дела
против плоне 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-вапитни рад.
Докази под тачкама 1, 3, 4 и 5 достављају се уз
пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке
2 прибавља се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: У складу са чланом 154 Закона о основама система образовања и васпитања кандидати попуњавају пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају школи. Сваки
кандидат који учествује на конкурсу дужан је
да достави: 1) попуњен пријавни формулар
са званичне инетрнет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, 2) потписану пријаву на конкурс са кратком биографијом, 3) оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 4) уверење
о држављанству Републике Србије (оригинал
или оверена фотокопија, не старија од шест
месеци), 5) извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија), 6) доказ
о неосуђиваности, извод из казнене евиденције који издаје МУП Србије (не старије од
шест месеци) 7) доказ о знању српског језика и језика на којем се остварује образовно васпитни рад у школи (осим кандидата које су
одговарајуће образовање стекли на том језику,
пошто се сматра да они познају језик на којем
се изводи образовно-васпитни рад), 8) доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду). Напомена:
докази се прилажу у оригиналу или овереној
фотокпији. Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује директор школе. Кандидати
који буду изабрани у ужи избор, биће упућени
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима који врше надлежна НСЗ, о
чему ће учесници конкурса бити обавештени на
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бројеве телефона које су навели у својим пријавама. Разговор са кандидатима ће се обавити
у просторијама школе, а о месту и времену ће
бити накнадно обавештени. Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене, непотпуне,
уз које нису приложени докази који се траже
конкурсом, као ни пријаве оних кандидата који
не испуњавају услове у погледу образовања,
врсте и степена стручне спреме. Подаци који
се прикупљају биће искоришћени искључиво
у сврху обраде података у конкурсном поступку, у складу са Законом о заштити података о личности (“Сл. гласник РС”, бр. 87/18).
Пријаве на конкурс доставити на адресу: ОШ
“Предраг Девеџић”, Краља Петра I Ослободиоца 44, 17542 Врањска Бања, у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”, са назнаком „За конкурс”. За додатне информације се можете обратити школи на
број телефона: 017/7455-218.

ВРШАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
26334 Велико Средиште, Стеријина 5
тел. 013/892-133

Наставник српског језика и
књижевности
са 94,44% радног времена

УСЛОВИ: на основу примене нових прописа о новом запошљавању и додатном радном
ангажовању код корисника јавних средстава
у основним и средњим школама, у складу са
дописом Министарсва просвете, науке и технолошког развоја под бр. 112-01-00018/2021-15
од 21.01.2021. године, за радна места са високом стручном спремом, са 70% и више, као и
у складу са добијеном сагласности радне подгрупе Школске управе Зрењанин за праћење
ангажовања запослених у основним и средњим
школама за школску 2020/2021. годину бр.
902-424-614-00043/2020-15/51 од 28.04.2021. –
један извршилац. Кандидат мора да испуњава
услове прописане члановима 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018
– даље: Закон) и важећим Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС – Просветни гласник, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018), и
то: да има високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука, уз завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, као и високо образовање
стечено на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године); да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
Бесплатна публикација о запошљавању

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 утврђено дискриминаторно понашање, у смислу члана 139 став 1
тачка 3 Закона; да има држављанство Републике Србије и да зна српски језик, на коме се остварује образовно-васпитни рад. Конкурс спроводи Конкурсна комисија, именована решењем
директора.
ОСТАЛО: Кандидат подноси пријаву у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса, на
пријавном формулару који се преузима са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, уз који се
доставља потребна документација, односно
докази о испуњености услова за избор кандидата, и то: доказ о стеченом одговарајућем
образовању (оверена фотокопија дипломе, да
није старије од шест месеци); биографија (CV),
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, да није
старије од шест месеци); доказ да кандидат има
држављанство Републике Србије (уверење да
није старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (уверење да није старије
од шест месеци); доказ о познавању српског
језика, као језика на коме се остварује образовно-васпитни рад – доставља само кандидат
који није стекао одговарајуће образовање на
српском језику (потврда, уверење или други
документ којим се доказује да је испит из српског језика положен по програму одговарајуће
високошколске установе). Напомена: доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности
(лекарско уверење) доставља само изабрани
кандидат, пре закључења уговора о раду. У
поступку одлучивања о избору кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор кандидата,
које упућује на претходну психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима. Психолошку процену способности врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом
стандардизованих поступака. По завршетку
конкурса примљена документација се не враћа
кандидатима. Благовременом пријавом сматра
се пријава која је поднета у року утврђеном у
конкурсу и то у року од 8 дана од објављивања
конкурса у публикацији „Послови”, као и пријава која је предата препорученом поштом, у ком
случају се као дан пријема рачуна дан када је
пошта примила пошиљку, а када последњи дан
за подношење пријаве пада у недељу или дане
државног празника, рок за пријаву помера се за
следећи радни дан, док се потпуном пријавом
сматра пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат доказује да испуњава услове за избор у складу са Законом и овим конкурсом. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријава се може поднети у просторијама школе или предати препорученом поштом на адресу: ОШ „Бранко Радичевић”, Стеријина 5, 26334 Велико Средиште, са
назнаком “За Конкурсну комисију” и назначити
за које радно место се конкурише. Информације
о конкурсу могу се добити телефоном на број:
013/892-133.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
26370 Хајдучица, Валентова 3
тел. 013/864-103

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане у члану 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 – у ком
случају је неопходна завршеност студија првог
степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета) или 2) 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 родоскврнуће, 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
да за лице није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно 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 да 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
8 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, градске или општинске
управе, суда). 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) Закона (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
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кадидата који су одговарајуће образовање
стекли на српском језику). Пријаве доставити
на адресу: ОШ „Јован Јовановић Змај“, Хајдучица, Валентова 3, у затвореној коверти, са назнаком, лично или поштом. Ближе инфорације о
конкурсу могу се добити код секретара школе
на телефон: 013/864-103.

ЗАЈЕЧАР
ОСНОВНА ШКОЛА
„9. СРПСКА БРИГАДА“
19370 Бољевац
Кнеза Милоша 11

Наставник
француског језика

у другом циклусу основног образовања
и васпитања, са 4 часа недељно, на
одређено време ради замене одсутног
запосленог
УСЛОВИ: прописани чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и др.
закони, 10/2019 и 6/2020) и VII степен стручне спреме за конкретно занимање, према Правилнику 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
и 2/2017 3/2017, 13/2018 и 11/2019), а у складу
са чланом 140 горе наведеног закона.
ОСТАЛО: Кандидат уз молбу прилаже:
попуњен формулар који се налази на званичном сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем
образовању; уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не старије од
6 месеци); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотокопију, не старији
од 6 месеци); уверење надлежне полицијске
управе о неосуђиваности правноснажном
пресудом за кривична дела за која је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело
примања мита или давања мита, за кривично
дело из групе кривичних дело против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; доказ да је кандидат положио испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена
фотокпија); уколико је образовање стекао на
страном језику – потврду о савладаном програму обуке за извођење наставе грађанског
васпитања за други циклус основног образовања и васпитања (за радно место наставник
грађанског васпитања). Уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад
са децом (лекарско уверење) изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду.
Пријаве доставити на адресу: Основна школа
„9. српска бригада“, Кнеза Милоша 11, 19370
Бољевац, са назнаком „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати
у обзир. Рок за подношење молбе је 8 дана од
дана објављивања конкурса.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„9. СРПСКА БРИГАДА“

СРЕДЊА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“
19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13

19370 Бољевац
Кнеза Милоша 11

Директор

на период од 4 године

Наставник грађанског васпитања

у другом циклусу основног образовања
и васпитања, са 4 часа недељно, на
одређено време ради замене одсутног
запосленог
УСЛОВИ: прописани чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 и др.
закони, 10/2019 и 6/2020) и VII степен стручне спреме за конкретно занимање у складу са
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,
16/2020 и 3/2021), а у складу са чланом 140
горе наведеног закона.
ОСТАЛО: Кандидат уз молбу прилаже: попуњен
формулар који се налази на званичном сајту
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању;
уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију, не старији од 6 месеци); уверење
надлежне полицијске управе о неосуђиваности
правноснажном пресудом за кривична дела за
која је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примања мита или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дело против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
доказ да је кандидат положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске
установе (оригинал или оверена фотокпија),
уколико је образовање стекао на страном језику; потврду о савладаном програму обуке за
извођење наставе грађанског васпитања за други циклус основног образовања и васпитања (за
радно место наставник грађанског васпитања).
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом (лекарско уверење)
изабрани кандидат доставља пре закључења
уговора о раду. Пријаве доставити на адресу:
Основна школа „9. српска бригада“, Кнеза Милоша 11, 19370 Бољевац, са назнаком „За конкурс“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће
узимати у обзир. Рок за подношење пријаве је 8
дана од дана објављивања конкурса.

Посао се не чека, посао се тражи

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба
да испуњава услове прописане чл. 122, 139
и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20
(у даљем тексту: Закон) као и Правилником о
ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 108/15) и члана 54 Статута Средње школе
„Никола Тесла” Бољевац од 23.03.2018. године, и то:1) да има одговарајуће високо образовање за наставника средње школе, подручје
рада Гимназија, Машинство и обрада метала,
Трговина, угоститељство и туризам, за педагога
и психолога у смислу чл. 140 ст. 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања,
стечено: на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), и то: (1)
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука,
уз завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 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 напред наведена
дела; 5) да није осуђиван правноснажном пресудом за привредни преступ у вршењу дужности; 6) да има држављанство Републике Србије;
7) да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад; 8) да има одговарајуће радно искуство на пословима образовања и васпитања, и то најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 9) да има дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника (стручни испит
или лиценца); 10) да је савладао обуку и да има
положен испит за директора установе (лиценца
за директора).
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар са званичне
интернет странице Министарства просвете, нау-
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ке и технолошког развоја, кандидат за директора школе подноси доказе о испуњености услова за избор директора у складу са Законом и
подзаконским актима, и то: оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању;
оверену фотокопију документа о положеном
стручном испиту или испиту за лиценцу; потврду/уверење издато од стране МУП-а да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона
и за кога није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (не старије од
3 месеца); потврду/уверење надлежног суда
да против кандидата није покренут кривични
поступак за дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога за
напред наведена дела (издату после расписивања конкурса); потврду/уверење привредног
суда да кандидат није правноснажно осуђиван за привредни преступ (издату после расписивања конкурса); уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија, не старије
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених
са холограмом (оригинал или оверена фотокопија); потврду/уверење о радном стажу на
пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања (оригинал или
оверена фотокопија); доказ о знању српског
језика на ком се остварује образовно-васпитни
рад (важи за кандидате који су одговарајуће
образовање стекли на другом језику); доказ о
положеном испиту за директора (документација без доказа о положеном испиту за директора сматраће се потпуном, изабрани кандидат
биће у обавези да у законском року положи
испит за директора – две године од дана ступања на дужност). Осим наведеног, кандидати
достављају и остала документа од значаја за
одлучивање: доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (оверену
фотокопију извештаја просветног саветника)
или потписану изјаву кандидата да није имао
стручно-педагошки надзор у раду, дату под
кривичном и материјалном одговорношћу; уколико се на конкурс пријавило лице које је претходно обављало дужност директора установе,
дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (оверена фотокопија извештаја о
спољашњем вредновању школе, уколико га је
било); краћу радну биографија; оквирни план
рада за време трајања мандата. Напомена: а)
доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима –
лекарско уверење, доставља се пре ступања на
дужност директора; фотокопије доказа које се
подносе при конкурисању за избор директора
школе морају бити оверене од стране надлежних органа, у супротном неће се узимати у разматрање. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Благовременом
пријавом сматра се пријава која је поднета у
року утврђеном у конкурсу, ако последњи дан
рока пада у недељу или на дан државног празника рок истиче првог наредног радног дана,
док се потпуном пријавом сматра пријава која
садржи документа којима кандидат доказује да
испуњава услове за избор директора у складу са Законом и подзаконским актима. Школа
примљену документацију не враћа кандидатима, већ доставља министру ради избора директора. Пријава се може поднети у просторијама
школе или предати препорученом поштом на
адресу: Средња школа „Никола Тесла“, Кнеза
Милоша 13, 19370 Бољевац, са назнаком „КонБесплатна публикација о запошљавању

курс за избор директора – за Конкурсну комисију”. Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови“. Конкурс ће спровести Комисија за
избор директора, коју именује Школски одбор.
О резултатима конкурса кандидат ће бити обавештен након пријема решења о именовању
директора школе од стране Министра просвете, науке и технолошког развоја. Информације
о конкурсу могу се добити од секретара школе,
путем телефона: 030/463-391.

ПУ „НАША РАДОСТ“
19370 Бољевац, Солунских бораца 4

Васпитач
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
из чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17,
27/18, 10/19, 6/20): да имају одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и чл. 141 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19,
6/20), и да поседују дозволу за рад – лиценцу у
складу са чл. 144 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20). Уз пријаву
кандидат подноси: оверену копију дипломе о
завршеној школи за васпитаче; уверење из
казнене евиденције полицијске управе да није
правоснажно осуђен за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца или за кривично дело
насиља 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, и да за њега није утврђено дискриминаторно понашање, без обзира на изречену кривичну санкцију; оверену копију дозволе за рад
– лиценце; уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених. Лекарско уверење се
доставља пре закључења уговора о раду. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе ПУ „Наша радост“
Бољевац, Солунских бораца 4, 19370 Бољевац.

Посао се не чека,
посао се тражи

ЗРЕЊАНИН
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2А

Наставник предметне наставе
– наставник рачунарства и
информатике

на мађарском наставном језику, на
одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 20%
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
стечено: а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:
студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета и студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука, 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; в) изузетно,
наставник и васпитач јесте и лице са стеченим
одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три
године или вишим образовањем; у складу са
Правилником о степену и врсти образовања
наставника из општеобразовних предмета,
стручних сарадника и васпитача у стручним
школама („Службени гласник РС – Просветни
гласник”, број 8/2015, 11/2016, 13/2016 –
испр., 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019,
2/2020, 14/2020, 15/2020 и 1/2021): професор
информатике, односно дипломирани информатичар; професор математике и рачунарства;
професор математике, односно дипломирани
математичар, смер рачунарство и информатика; дипломирани математичар за рачунарство
и информатику; дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови, односно одсеци;
дипломирани инжењер електронике, сви смерови, односно одсеци; дипломирани инжењер
за информационе системе, односно дипломирани инжењер организације за информационе
системе или дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије;
дипломирани инжењер информатике, односно
дипломирани инжењер рачунарства; дипломирани економист, смерови: кибернетско-организациони, економска статистика и информатика, економска статистика и кибернетика,
статистика и информатика или статистика,
информатика и квантна економија; професор
технике и информатике; дипломирани матема19.05.2021. | Број 934 |
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тичар; дипломирани информатичар; дипломирани информатичар – пословна информатика;
дипломирани информатичар – професор
информатике; дипломирани инжењер организационих наука – одсек за управљање квалитетом; мастер инжењер софтвера; мастер
инжењер информационих технологија и система; мастер дизајнер медија у образовању;
мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући
предмет); дипломирани информатичар – мастер; дипломирани професор информатике –
мастер; дипломирани информатичар – мастер
пословне информатике; дипломирани професор технике и информатике – мастер; мастер
математичар; мастер информатичар; мастер
инжењер електротехнике и рачунарства; мастер инжењер информационих технологија;
мастер професор технике и информатике;
мастер инжењер организационих наука (студијски програм Информациони системи и технологије или Софтверско инжењерство и
рачунарске науке); мастер дизајнер медија у
образовању; мастер професор информатике и
математике; мастер професор технике и
информатике. Лице које је стекло академско
звање мастер мора имати, у оквиру завршених
студија, положених најмање пет предмета из
области рачунарства и информатике (од тога
најмање један из области Програмирање) и
најмање два предмета из једне или две следеће области – Математика или Теоријско
рачунарство, што доказује потврдом издатом
од стране матичне високошколске установе.
Испуњеност услова утврђује министарство
надлежно за послове образовања, на основу
наставног плана и програма студија, односно
студијског програма. Наставу и друге облике
образовно-васпитног рада из предмета Рачунарство и информатика може да изводи и
лице које је стекло академско звање мастер, а
у оквиру завршених студија има положених
најмање пет предмета из области рачунарства
и информатике (од тога најмање један из
области Програмирање) и најмање два предмета из једне или две следеће области –
Математика или Теоријско рачунарство.
Испуњеност услова утврђује министарство
надлежно за послове образовања, на основу
наставног плана и програма студија, односно
студијског програма. Наставу и друге облике
образовно-васпитног рада из предмета Рачунарство и информатика може да изводи и
лице које је на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, савладало програм рачунарства
и информатике у трајању од најмање четири
семестра. Испуњеност услова утврђује министарство надлежно за послове образовања, на
основу наставног плана и програма студија,
односно студијског програма. Лице треба и
да: 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
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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 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.
уколико је испуњеност услова за извођење
наставе и других облика образовно-васпитног
рада из предмета Рачунарство и информатика
утврђивало министарство надлежно за послове образовања кандидат је дужан да достави и
оригинал односно оверену копију документа о
испуњености услова; 4. оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 5. 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) – мађарски језик; 6. 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. 7.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима доставља
само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава са
потребним доказима о испуњавању услова
конкурса је 15 дана, рачунајући од дана
објављивања текста конкурса у огласним
новинама Националне службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве биће одбачене. Пријаве се шаљу
поштом или предају лично на адресу: Меди-

цинска 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.
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.

ОШ
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„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
Бока, Маршала Тита 33

Наставник српског језика и
књижевности
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника истручних сарадника у основној
школи („Сл. гл РС – Просветни гласник“, број
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) и чл. 140 и
142 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/2017 и 27/2018
– други закони, 10/19 и 6/20): 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); лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне
академске студије на студијским програмима
Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са компаратистиком; Српска филологија: српски језик
и књижевност; Србистика.
ОСТАЛО: 1) одговарајуће високо образовање
за наставника основне школе стечено на студијама другог степена (мастер академске стуБесплатна публикација о запошљавању

дије, 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,
мултидсциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука (лице мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета); на основним студијама у трајању од најмање 4 године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; кандидат мора да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. 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 члана 142 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања; 2) да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3)
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, у складу са
законом, и да за њега није утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство
РС и 5) да зна српски језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да приложи (у оригиналу или
оверене фотокопије): 1. диплому о завршеној
школи, 2. уверење о држављанству РС, 3. биографију, 4. попуњену пријаву скинуту са сајта
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (одељак „Ново на сајту“). Пријаве слати
на адресу школе: ОШ „Жарко Зрењанин“, 23252
Бока, М. Тита 33. Контакт особа: директор школе Кристина Мали, тел. 023/3846-604. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања конкурса у листу „Послови“.

Посао се не чека,
посао се тражи

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”
23000 Зрењанин, Трг слободе 7

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи и
одређених стручних предмета у
стручној школи са одељењским
старешинством у основној музичкој
школи за предмет Виолончело
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Члан 139 став 1 Закона прописује да у
радни однос у школи може да буде примљено
лице, под условима прописаним законом и то
ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има
држављанство Републике Србије; 5) зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Докази о испуњености
услова под 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. Услови у погледу образовања наставника (члан 140 став 1. и 2., члан 141. став 2. и 7.
и члан 142. Закона). Наставник је лице које је
стекло одговарајуће високо образовање: 1) на
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (а) студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (б) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из
тачке 1) подтачка (б) мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета. Учесник конкурса треба да
испуњава и услове из члана 2. став 1. тачка 3)
Правилника о степену и врсти образовања
наставника у основној музичкој школи („Сл.
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 18/13,
2/17, 9/19, 1/20, 9/20 и 18/20), односно учесник
конкурса треба да је: (1) дипломирани музичар,
усмерење виолончелиста; (2) дипломирани
музичар – виолончелиста; (3) академски музичар виолончелиста; (4) мастер музички уметник, професионални статус – виолончелиста;
(5) мастер музички уметник, професионални
статус камерни музичар, са претходно завршеним основним академским студијама виолончела. У складу са чланом 141. став 7. послове
наставника, може да обавља лице које је стекло
средње, више или високо образовање на српс19.05.2021. | Број 934 |
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ком језику (на коме се остварује образовно-васпитни рад), или је положило испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске
установе. Обавезно образовање наставника
прописано чланом 142 став 1 Закона је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање
по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи, у складу са европским системом преноса бодова. Образовање из претходног става
наставник је обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у
радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу. Програм за стицање образовања из
члана 142. став 1. Закона остварује високошколска установа у оквиру акредитованог студијског програма или као програм образовања
током читавог живота, у складу са прописима
којима се уређује високо образовање. Сматра
се да наставник, који је у току студија положио
испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу
има образовање из члана 142 став 1 Закона.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (у
даљем тексту: Министарство), а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају достављају на адресу
школе у року од 10 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији Националне службе за
запошљавање „Послови”. Потребна документација: 1. оригинал или оверена фотокопија одговарајуће дипломе (уверења); кандидат који је
стекао одговарајуће високо образовање по прописима који уређују високо образовање од 10.
септембра 2005. године доставља и оригинал
или оверену фотокопију дипломе (уверења ) о

стеченом високом образовању 1. степена; 2.
оригинал или оверена фотокопија дипломе
(уверења ) о стеченом средњем, вишем или
високом образовању на српском језику или
оригинал (или оверену фотокопију) потврде
којом се доказује да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе – за доказ о знању српског
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; 3. оригинал или оверена фотокопија
уверења Министарства унутрашњих послова
којим кандидат доказује да није осуђиван у
складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона; 4.
оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству Републике Србије; 5. доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Напомена у вези образовања стеченог у некој
од република СФРЈ, образовања стеченог у систему војног школства и образовања стеченог у
иностранству: I Када је образовање стечено у
некој од република СФРЈ до 27. априла 1992.
године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године
или у Републици Српској, а врста образовања
не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона, министар, по претходно
прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли је
врста образовања одговарајућа за обављање
послова наставника. II Када је образовање стечено у систему војног школства, испуњеност
услова у погледу стеченог образовања за
обављање послова наставника, по претходно
прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, утврђује решењем министар.
III Када је образовање стечено у иностранству,
испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, на
основу акта о признавању стране високошколске исправе и мишљења одговарајуће високош-

колске установе, утврђује решењем министар.
Кандидати под I, II, III достављају оригинал
или оверену фотокопију одговарајућег решења
министра. Сви докази морају бити достављени
у оригиналу или у овереној фотокопији.
Пријавни формулар са документацијом доставити на адресу: Музичка школа „Јосиф Маринковић” Зрењанин, Трг слободе 7, 23000 Зрењанин, са назнаком „За конкурс”. Сва потребна
обавештења можете добити од секретара школе, лично или на телефон: 023/561-104. Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова
кандидата за пријем у радни однос из члана
139 Закона о основама система образовања и
васпитања, у року од осам дана од дана истека
рока за пријем пријава. Неблаговремене и
непотпуне пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који испуњавају услове за пријем у радни однос из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, који су
изабрани у ужи избор, у року од осам дана
упућују се на психолошку процену способности
за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања у Зрењанину применом стандардизованих поступака. У року од
осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са ученицима конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са ученицима
сматраће се да је пријаву на конкурс повукао
те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе у року од 15 радних дана од дана
сачињавања листе и доноси решење о избору
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном термину
сматраће се да је повукао пријаву на конкурс
те ће комисија његову пријаву одбацити.
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Презентација јавних позива Националне
службе за запошљавање на Вождовцу
У

сали Скупштине ГО Вождовац одржана је презентација програма Националне службе за запошљавање, којој су присуствовали послодаваци и привредници са Вождовца, као и председница
општине Ивана Томић Илић и члан Већа Милан Мратинковић.
„Идеја наше општине је била да се на
једном месту окупи
што више предузетника и привредника
са Вождовца како би
се упознали са програмима Националне
службе за запошљавање. На овај начин
подржавамо и подстичемо запошљавање“, истакао је Мратинковић.
Заменик директора Филијале за град
Београд НСЗ Синиша
Кнежевић нагласио је
да се путем презентација послодавцима
приближавају услуге
које НСЗ пружа кроз
доделу различитих
субвенција.
„Успешна сарадња НСЗ и ГО Вождовац траје већ годинама,
а један од резултата модернизације и унапређења наше сарад-

ње је и прва онлајн презентација програма за привреднике, која
ће у организацији ГО Вождовац бити одржана 19. маја“, рекао је
Кнежевић.
Програме запошљавања послодавцима су представили начелница Одељења за
програме запошљавања и предузетништво Весна Живковић
Костић, организатор
образовања одраслих
Драгиша Симовић и
саветница за запошљавање особа са
инвалидитетом Славица Белизада.
Скуп је организовала ГО Вождовац у
сарадњи са цивилним
сектором и НСЗ – Служба Вождовац, чији је
руководилац Жељка
Зеленовић
Вуковић
најавила да ће 18. маја
2021. године први пут
бити
организована
презентација програма за младе са или без
радног искуства који
су пријављени на евиденцију Националне службе за запошљавање.
Катарина Јовичин

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

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

