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

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

Администрација и управа

Администрација и управа
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА
ИНСТИТУЦИЈА
На основу члана 25 став 3 тачка 4) Закона о
Државној ревизорској институцији („Службени
гласник РС”, бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18
– др. закон), члана 61 став 1 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”,
бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка,
64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14,
94/17, 95/18 и 157/20), чланa 9 став 3 Уредбе
о интерном и јавном конкурсу за попуњавање
радних места у државним органима („Службени гласник РС”, број 2/19), члана 4 Правилника
о спровођењу јавног конкурса за именовање
државних ревизора број 110-698/2019-01 од
12. априла 2019. године и члана 6 Правилника о попуњавању извршилачких радних места у Државној ревиизорској институцији број
110-699/2019-01 од 12. априла 2019. године,
Државна ревизорска институција оглашава

JАВНИ КОНКУРС
I Орган у коме се радна места попуњавају:
Државна ревизорска институција, Београд,
Макензијева 41
II За именовање овлашћених државних
ревизора

1. Радно место овлашћени државни
ревизор, звање овлашћени државни
ревизор

Сектор број 2, са местом рада у Београду
2 извршиоца

2. Радно место овлашћени државни
ревизор, звање овлашћени државни
ревизор
Сектор број 4, са местом рада у Нишу
1 извршилац

Услови за рад на радном месту овлашћени
државни ревизор (под редним бројем 1. и 2):
високо образовање из области економских или
правних наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету;
најмање седам година радног искуства у струци, од чега пет година искуства на пословима
који су повезани са надлежностима Институције; положен испит за овлашћеног државног
ревизора, као и потребне компетенције за рад
на радном месту.
III За попуњавање извршилачких радних
места

3. Радно место млађи саветник у
ревизији, звање млађи саветник

Сектор број 2, са местом рада у Београду
– 2 извршиоца, са местом рада у Нишу
– 1 извршилац, са местом рада у Новом
Саду – 1 извршилац

4. Радно место млађи саветник у
ревизији, звање млађи саветник
Сектор број 3, са местом рада
у Новом Саду
1 извршилац
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5. Радно место млађи саветник у
ревизији, звање млађи саветник

Сектор број 4, са местом рада у Београду
2 извршиоца

6. Радно место за административнотехничке послове, звање референт

Сектор број 2, са местом рада у Београду
1 извршилац

7. Радно место за административноаналитичке и техничке послове,
звање референт
Служба за међународну сарадњу и
односе са јавношћу, Сектор подршке
ревизији, са местом рада у Београду
1 извршилац

Услови за рад на радном месту млађи саветник у ревизији (под редним бројем 3, 4 и
5): високо образовање из области економских или правних наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање једна година радног искуства у
струци или најмање пет година радног стажа у
државним органима; положен државни стручни
испит, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Услови за рад на радном месту за административно-техничке послове и радном месту за
административно-анлитичке и техничке послове (под редним бројем 6 и 7): средња школа;
најмање две године радног искуства у струци;
положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

8. Радно место млађи саветник у
ревизији, у својству приправника

Сектор број 2, са местом рада у Београду
1 извршилац

9. Радно место млађи саветник у
ревизији – у својству приправника,

Сектор број 3, са местом рада у Београду
– 1 извршилац, са местом рада
у Нишу – 1 извршилац,
са местом рада у Крагујевцу
– 1 извршилац

10. Радно место млађи саветник у
ревизији, у својству приправника

Сектор број 4, са местом рада у Београду
– 1 извршилац, са местом рада
у Новом Саду – 1 извршилац
Услови за рад на радним местима под редним бројем 8, 9 и 10: високо образовање из
области економских или правних наука, на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, на мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету, као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
IV Врста радног односа: Радна места
попуњавају се заснивањем радног односа
на неодређено време, изузев за радно место
млађи саветник у ревизији у својству приправника (под редним бројем 8, 9 и 10)
за које се радни однос заснива на одређено
време ради обуке приправника и траје једну
годину.

Кандидати који први пут заснивају радни однос
у државном органу, a нису приправници, подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита
за рад у државним органима примају се на рад
под условом да тај испит положе до окончања
пробног рада. Чланом 9 Закона о државним
службеницима, прописано је да су кандидатима
при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се
избор кандидата врши на основу провере компетенција. Кандидати са положеним државним
стручним испитом немају предност у изборном
поступку у односу на кандидате без положеног
државног стручног испита.
V Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више
обавезних фаза у којима се проверавају опште
функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи
интервју са комисијом. У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и
само кандидат који испуни одређено мерило за
проверу одређене компетенције у једној фази
изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној
фази. Кандидатима који учествују у изборном
поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.
У изборном поступку проверавају се:
1. Опште функционалне компетенције за
сва радна места:
• организација и рад државних органа РС – провераваће се усмено;
• дигитална писменост – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару)
• пословна комуникација – провераваће се
усмено.
Резултати провере општих функционалних компетенција за кандидата који је испунио мерила на провери општих функционалних компетенција у једном конкурсном поступку имају
важност трајања у конкурсним поступцима у
Државној ревизорској институцији који се спроводе у наредне две године од дана спроведене
провере, осим ако кандидат није захтевао нову
проверу општих функционалних компетенција.
Информације о материјалима за припрему
кандидата за проверу општих функционалних
компетенција могу се наћи на сајту Службе за
управљање кадровима: www.suk.gov.rs.
2. Посебне функционалне компетенције:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција,
међу кандидатима који су испунили мерила за
проверу општих функционалних компетенција,
врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
За радно место овлашћени државни ревизор (под редним бројем 1)
– Посебна функционална компетенција за
област рада – послови ревизије (ревизија система, ревизија успешности, финансијска ревизија и ревизија усаглашености са прописима),
провераваће се усмено.
– Посебна функционална компетенција за радно место – прописи из надлежности и организације органа (Закон о Државној ревизорској
институцији и Пословник Државне ревизорске
институције), провераваће се усмено.
– Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи из области делокруга радног места (Закон о буџетском систему, Уредба
о буџетском рачуноводству, Међународни рачуноводствени стандарди / Међународни стандарди финансијског извештавања и Међународни
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стандарди ревизије, Закон о локалној самоуправи и Закон о општем управном поступку),
провераваће се усмено.
За радно место овлашћени државни ревизор (под редним бројем 2)
– Посебна функционална компетенција за
област рада – послови ревизије (ревизија система, ревизија успешности, финансијска ревизија и ревизија усаглашености са прописима),
провераваће се усмено.
– Посебна функционална компетенција за радно место – прописи из надлежности и организације органа (Закон о Државној ревизорској
институцији и Пословник Државне ревизорске
институције), провераваће се усмено.
– Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи из области делокруга радног места (Закон о буџетском систему, Уредба
о буџетском рачуноводству, Међународни рачуноводствени стандарди / Међународни стандарди финансијског извештавања и Међународни
стандарди ревизије, Закон о јавним предузећима, Закон о рачуноводству, Закон о ревизији и
Закон о општем управном поступку), провераваће се усмено.
За радно место млађи саветник у ревизији
(под редним бројем 3):
– Посебна функционална компетенција за радно место – прописи из надлежности и организације органа (Закон о Државној ревизорској
институцији и Пословник Државне ревизорске
институције), провераваће се усмено.
– Посебна функционална компетенција за радно место – прописи из области делокруга радног места (Закон о буџетском систему, Уредба
о буџетском рачуноводству и Закон о локалној
самоуправи), провераваће се усмено.
– Посебна функционална компетенција за радно место – страни језик (енглески или руски
или немачки или француски) основни ниво,
провераваће се усмено путем разговора.
Код посебних функционалних компетенција
прво се проверава познавање страног језика.

или немачки или француски) основни ниво,
провераваће се усмено путем разговора.
Код посебних функционалних компетенција
прво се проверава познавање страног језика.
За радно место за административно-технички послови (под редним бројем 6):
– Посебна функционална компетенција за
област рада – административни послови
(канцеларијско пословање; методе и технике прикупљања, евидентирања и ажурирања
података у базама података; израда потврда и
уверења о којима се води службена евиденција;
метода вођења интерних и доставних књига),
провераваће се усмено.
– Посебна функционална компетенција за радно место – прописи из надлежности и организације органа (Закон о Државној ревизорској
институцији и Пословник Државне ревизорске
институције), провераваће се усмено.
– Посебна функционална компетенција за радно место – прописи из области делокруга радног места (Уредба о канцеларијском пословању
органа државне управе) провераваће се усмено.
За радно место за административно-аналитичке и техничке послове (под редним
бројем 7):
– Посебна функционална компетенција за
област рада – административни послови
(канцеларијско пословање; методе и технике прикупљања, евидентирања и ажурирања
података у базама података; метода вођења
интерних и доставних књига), провераваће се
усмено.
– Посебна функционална компетенција за радно место – прописи из надлежности и организације органа (Закон о Државној ревизорској
институцији и Пословник Државне ревизорске
институције), провераваће се усмено.
– Посебна функционална компетенција за радно место – прописи из области делокруга радног места (Уредба о канцеларијском пословању
органа државне управе), провераваће се усмено.

За радно место млађи саветник у ревизији
(под редним бројем 4):
– Посебна функционална компетенција за радно место – прописи из надлежности и организације органа (Закон о Државној ревизорској
институцији и Пословник Државне ревизорске
институције), провераваће се усмено.
– Посебна функционална компетенција за радно место – прописи из области делокруга радног места (Закон о буџетском систему, Уредба
о буџетском рачуноводству, Закон о здравственом осигурању), провераваће се усмено.
– Посебна функционална компетенција за радно место – страни језик (енглески или руски
или немачки или француски) основни ниво,
провераваће се усмено путем разговора.

За радно место млађи саветник у ревизији, у својству приправника (под редним
бројем 8, 9 и 10):
– Посебна функционална компетенција за радно место – страни језик (енглески или руски
или немачки или француски) основни ниво,
провераваће се усмено путем разговора.

Код посебних функционалних компетенција
прво се проверава познавање страног језика.

Резултати провере понашајних компетенција
кандидата у једном конкурсном поступку имају
важност трајања у конкурсним поступцима у
Државној ревизорској институцији који се спроводе у наредне две године од дана спроведене
провере.

За радно место млађи саветник у ревизији
(под редним бројем 5):
– Посебна функционална компетенција за радно место – прописи из надлежности и организације органа (Закон о Државној ревизорској
институцији и Пословник Државне ревизорске
институције), провераваће се усмено.
– Посебна функционална компетенција за радно место – прописи из области делокруга радног места (Закон о буџетском систему, Уредба
о буџетском рачуноводству, Закон о јавним
предузећима, Закон о рачуноводству и Закон о
ревизији), провераваће се усмено.
– Посебна функционална компетенција за радно место – страни језик (енглески или руски
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3. Понашајне компетенције за сва радна
места: Понашајне компетенције (управљање
информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и
променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) – провераваће се путем интервјуа базираном на компетенцијама (усмено).

4. Интервју са Конкурсном комисијом и
вредновање кандидата за сва радна места: Процена мотивације за рад на радном месту
и прихватање вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са комисијом
(усмено).
Напомена: Опште функционалне и понашајне
компетенције са кандидатима који су већ запослени у Државној ревизиорској институцији неће
се проверавати.

VI Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве за јавни конкурс: Пријаве
на конкурс шаљу се поштом или предају непосредно на адресу: Државна ревизорска институција, Београд, Макензијева 41, са назнаком „За
јавни конкурс”.
VII Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу: др Радојка Вељић, тел.
011/304-22-31.
VI I I О п ш ти ус л о в и з а з ап о с лење:
држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса
раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног
односа и да није осуђиван на казну затвора од
најмање шест месеци.
IX Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за
запошњавање.
X Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Државне ревизорске институције
и Службе за управљање кадровима или у штампаној верзији у писарници Државне ревизорске
институције, Београд, Макензијева број 41. Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија шифру под којом подносилац пријаве
учествује у даљем изборном поступку. Шифра
пријаве уноси се у образац пријаве након што
комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подносиоци
пријаве се обавештавају о додељеној шифри у
року од 3 (три) дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у
пријави назначио за доставу обавештења.
XI Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених; оригинал или оверена
фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у
струци (потврда, решење и други акти којима
се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је
стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за
овлашћеног државног ревизора (за радна места
под редним бројем 1. и 2); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима
(за радна места под редним бројем 3, 4, 5, 6.
и 7). Кандидати са положеним правосудним
испитом уместо доказа о положеном државном
стручном испиту подносе доказ о положеном
правосудном испиту – за радна места под редним бројем 3, 4. и 5.
Кандидати који конкуришу за радно место на
које се врши пријем приправника (под редним бројем 8, 9. и 10) прилажу: оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству; оригинал или оверену фотокопију дипломе којом се потврђује
стручна спрема.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и
извода из матичне књиге рођених подноси оригинал или оверену фотокопију решења о распоређивању или премештају на радно место у
органу у коме ради или решење да је државни
службеник нераспоређен.
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Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу
приложити и фотокопије докумената које су
оверене пре 1. марта 2017. године у основним
судовима, односно општинским управама.
Кандидати нису у обавези да поднесу доказе
о чињеницама о којима орган води службену
евиденцију.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ о положеном испиту за овлашћеног државног ревизора, уверење о положеном
државном стручном испиту за рад у државним
органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично
тумачење) прописано је, између осталог, да је
орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се
води службена евиденција, да их прибавља и
обрађује (члан 9. став 3.); да у поступку који
се покреће по захтеву странке орган може да
врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће
те податке прибавити сама (члан 103. став 3).

Напоменe: Приправник је лице које први пут
заснива радни однос у својој струци и оспособљава се за самосталан рад. Изузетно, радни
однос у статусу приправника може се засновати и са лицем које је код другог послодавца
било у радном односу, односно обављало рад
ван радног односа на пословима у својој струци
краће од времена утврђеног за приправнички
стаж у степену образовања који је услов за рад
на тим пословима. Време проведено у радном
односу, односно на раду ван радног односа код
другог послодавца не урачунава се у приправнички стаж. Приправник заснива радни однос
на одређено време. Приправнички стаж на радним местима са високим образовањем студија
другог степена (дипломске академске студије
– мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно
са основним студијама у трајању од најмање
четири године траје једну годину. Приправник
полаже државни стручни испит до окончања
приправничког стажа.
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно
место на које конкуришу.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија
коју је именовао председник Државне ревизорске институције.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Државне ревизорске
институције, на интернет презентацији Службе
за управљање кадровима, на порталу е-Управе
и на интернет презентацији, огласној табли и
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

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

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.

XII Рок за подношење доказа: Кандидати
који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном
комисијом позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе
наведене доказе који се прилажу у конкурсном
поступку. Кандидати који не доставе наведене
доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или
прибављених доказа не испуњавају услове
за запослење, писмено се обавештавају да су
искључени из даљег изборног поступка. Докази
се достављају на адресу Државне ревизорске
институције, Београд, Макензијева 41.

КАНЦЕЛАРИЈA ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ
УПРАВУ

XIII Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и
који испуњавају услове предвиђене огласом о
јавном конкурсу, на основу података наведених
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак
ће се спровести, почев од 21. јуна 2021. године,
о чему ће учесници конкурса бити обавештени
путем контакт телефона које су навели у својим
пријавама.
Провера општих функционалних компетенција,
посебних функционалних компетенција, понашајних компетенција и интервју са Конкурсном
комисијом ће се обавити у Државној ревизорској институцији, Београд, Макензијева 41.
Кандидати који успешно прођу једну фазу
изборног поступка обавештавају се о датуму,
месту и времену спровођења наредне фазе
изборног поступка путем контакт бројева телефона које наведу у својим обрасцима пријаве.
Бесплатна публикација о запошљавању

На основу чл. 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05
– исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 –
исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18,
157/20), члана 9 став 1, члана 10 став 1, члана 11 став 1 и члана 13 Уредбе о интерном и
јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник
РС”, број 2/19), Закључка Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-3860/2021 од 27.04.2021.
године

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњаваjу радна места:
Канцеларија за информационе технологије и
електронску управу, Београд, Катићева 14-16
II Радна места која се попуњавају:

1. Систем администратор базе
података, звање сарадник

у Одсеку за пројектовање и
имплементацију, Одељење за
информационе системе и регистре,
Сектор за развој информационих
система и електронске управе
1 извршилац

Опис послова: одржава базе података – контрола интегритета, индексирање и израда копија
у изабраном окружењу за управљање базама
података; планира и израђује backup/restore и
disaster recovery процедура; унапређује перформансе продукционог система и решава текућих
проблема у раду са базама података; повезује
и врши миграцију података ка другим системима за управљање базама података и обавља и
друге послове по налогу шефа одсека.
Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180
ЕСПБ, основним струковним студијама, односно
на студијама у трајању до три године; радно
искуство у струци од најмање три године; положен државни стручни испит; као и потребне
компетенције за рад на радном месту.

2. Систем администратор
информационих система и
технологија, звање сарадник

у Групи за обезбеђивање квалитета,
Сектор за развој информационих
система и електронске управе
1 извршилац
Опис послова: врши оптимизацију и предузима неопходне мере за унапређење ИС; решава текуће проблеме у раду са базама података; израђује извештаје и анализе о предузетим
мерама за унапређење ИС; врши контролу
интегритета, индексирање и израда копија у
изабраном окружењу; инсталира, подешава,
прати параметре рада, утврђује и отклања
узроке поремећаја у раду рачунарске и мрежне
опреме – сервера, рачунарских радних станица,
мрежне опреме, системског софтвера и сервиса
– оперативних система, система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса
– електронске поште, интранета, интернета и
других; инсталира, подешава, прати параметре
рада, утврђује и отклања узроке поремећаја
у раду информационог, системског софтвера,
база података, корисничких апликација и у систему; инсталира, подешава, прати параметре
рада, утврђује и отклања узрока поремећаја у
раду система заштите и контроле приступа и
коришћења информатичких ресурса и сервиса;
тeстира програмске целине по процесима; врши
и друге послове по налогу руководиоца групе.
Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180
ЕСПБ, основним струковним студијама, односно
на студијама у трајању до три године; радно
искуство у струци од најмање три године; положен државни стручни испит; као и потребне
компетенције за рад на радном месту.

3. Инжењер за безбедност
мрежне инфраструктуре,
звање самостални саветник

у Одсеку за развој и одржавање мреже,
Одељење за рачунарске комуникације,
управљање мрежама и интернет
технологије, Сектор зa информационокомуникациону инфраструктуру
1 извршилац
Опис послова: пружа стручну помоћ у планирању и пројектовању развоја мрежне
инфраструктуре органа; предлаже увођење
савремених метода заштите мрежне инфраструктуре јединствене информационо-комуникационе мреже државних органа; координира и
учествује у инсталацији и конфигурацији комуникационих уређаја; прати развој нових информационо-комуникационих технологија у циљу
унапређења технологије рада мреже органа;
одређује нивое заштите рачунарске и интернет
мреже; уводи и развија сигурносне механизме
којима се штити мрежна инфраструктура једин26.05.2021. | Број 935 |
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ствене информационо-комуникационе мреже
органа и механизме логовања свих кључних
догађаја на мрежним уређајима којима се Сектору за информациону безбедност омогућава
детекција сигурносних упада; обавља и друге
послове по налогу шефа одсека.

и коришћења информатичких ресурса и сервиса, као и моделе израда резервних копија података; спроводи тeстирање инфраструктурних
целина по процесима; обавља и друге послове
по налогу руководиоца групе.

Услови: стечено високо образовање из стручне области електротехничко или рачунарско
инжењерство или стручне области у оквиру
образовно научног поља природно-математичких наука (са специјалистичким знањима из
области информатике и интернет технологија)
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у
струци од најмање пет година; положен државни стручни испит; као и потребне компетенције
за рад на радном месту.

Услови: стечено високо образовање из стручне области електротехничко или рачунарско
инжењерство или научне области организационих наука или стручне области у оквиру
образовно научног поља природно-математичких наука (са специјалистичким знањима из
области информатике и интернет технологија)
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у
струци од најмање три године; положен државни стручни испит; као и потребне компетенције
за рад на радном месту.

4. Техничар одржавања
информационих система и
технологија, звање референт

6. Радно место за организацију и
спровођење стручне подршке,
звање сарадник

у Одсеку за развој и одржавање мреже,
Одељење за рачунарске комуникације,
управљање мрежама и интернет
технологије, Сектор за информационокомуникациону инфраструктуру
1 извршилац
Опис послова: одржава базе података – контрола интегритета, индексирање и израда копија
у изабраном окружењу; инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања
узроке поремећаја у раду рачунарске и мрежне
опреме – сервера, рачунарских радних станица, мрежне опреме, кабловских и радио веза;
инсталира, подешава, прати параметре рада,
утврђује и отклања узроке поремећаја у раду
системског софтвера и сервиса – оперативних
система, система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса – електронске поште, интранета, интернета и других;
инсталира, подешава, прати параметре рада,
утврђује и отклања узроке поремећаја у раду
информационог, системског софтвера, база
података, корисничких апликација и у систему; инсталира, подешава, прати параметре
рада, утврђује и отклања узрока поремећаја у
раду система заштите и контроле приступа и
коришћења информатичких ресурса и сервиса
и израда резервних копија података; води оперативну документацију и евиденцију; обавља и
друге послове по налогу шефа одсека.
Услови: стечено средње образовање информатичког или техничког смера, најмање две године радног искуства у струци; положен државни
стручни испит; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.

у Групи за стручну подршку
примене стандардизације развоја
информационо-комуникационих
технологија и електронске управе,
Одељење за стандардизацију,
сертификацију и смернице развоја,
Сектор за стандардизацију и
сертификацију
1 извршилац

у Одсеку за анализу, планирање и
имплементацију, Одељење за развој
и координацију, Сектор за развој и
међународну сарадњу и промоцију
дигиталних, иновативних и креативних
делатности
1 извршилац

Опис послова: саставља планове и програме стручне подршке за различите категорија
корисника рачунарске инфраструктуре; организује и пружа стручну подршку корисницима
за употребу интернет сервиса, портала, информационих система, регистара и других софтверских решења које развија Канцеларија; пружа
стручну подршку корисницима за употребу базе
података, кретање кроз апликације и њихове
команде, унос и измену података, добијање
извештаја; организује и пружа стручну подршку
корисницима за усклађивање интернет презентација са прописаним стандардима; организује
и пружа стручну подршку корисницима за употребу рачунарске и мрежне опреме – рачунарских радних станица, штампача, мрежне опреме
и системског софтвера и сервиса – оперативних
система, система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса – електронске
поште, интранета, интернета; пружа стручну
подршку корисницима за употребу стандардних канцеларијских програма и интернета; пружа стручну подршку корисницима за заштиту и
контролу приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса, као и за израду резервних копија података, обавља и друге послове
по налогу руководиоца групе.
Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180
ЕСПБ, основним струковним студијама, односно
на студијама у трајању до три године; најмање
три године радног искуства у струци, положен
државни стручни испит; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Опис послова: Анализира пословни систем
корисника и дефинише пројектни задатак за
развој, одржавање и редован рад ИКТ инфраструктуре у Data центру; припрема програмске
захтеве (пројектну спецификацију); израђује
пројектну документацију; прати и учествује
у реализацији пројеката; прати и примењује
стандарде у области развоја портала и сервиса;
пројектује моделе заштите и контроле приступа

7. Инжењер за ИТ безбедност,
звање самостални саветник
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Услови: стечено високо образовање из стручне области електротехничко или рачунарско
инжењерство или научне области организационих наука, односно стручне области у оквиру
образовно научног поља природно-математичких наука (са специјалистичким знањима из
области информатике и интернет технологија)
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у
струци од најмање пет година; положен државни стручни испит; као и потребне компетенције
за рад на радном месту.

8. Радно место за аналитичке
послове, звање саветник

5. Пројектант информатичке
инфраструктуре у Data центрима,
звање саветник
у Групи за Data центре и Government
Cloud у Сектору за информационокомуникациону инфраструктуру
1 извршилац

вања постављених технолошких стандарда;
припрема одговор на пријављене или на други
начин откривене безбедносне претње; учествује у предлагању стратегија за заштиту мреже,
ИКТ система и интернет презентација; учествује у обезбеђењу заштите дигиталних идентитета и сертификата у ИКТ систему; учествује у
организацији рада ЦЕРТ; обавља друге послове
по налогу помоћника директора.

у Сектору за информациону безбедност
1 извршилац
Опис послова: израђује анализе о безбедности ИКТ система на основу извршених прегледа и испитивања; дизајнира и одржава систем
заштите хардвера и софтвера ради задовоља-

Опис послова: анализира економски и друштвени допринос дигиталних, иновативних и креативних делатности и припрема извештаје и
препоруке за даљи развој дигиталних, иновативних и креативних делатности; прати и анализира ефекте постојећих мера за развој дигиталних, иновативних и креативних делатности и
израђује извештаје; спроводи анализу упоредне
праксе и предлаже моделе подршке у односу на
упоредна искуства; прати и извештава о ефектима јавних политика за развој дигиталних,
иновативних и креативних делатности; припрема извештаје, анализе и остала документа
везана за измену јавних политика и доношење
мера за развој дигиталних, иновативних и креативних делатности; обавља и друге послове по
налогу шефа одсека.
Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; радно искуство у струци од најмање три године; положен државни стручни
испит; као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада за радна места 4 и 6 је Београд,
Катићева 14-16, а за радна места под бројевима: 1, 2, 3, 5, 7 и 8 је Крагујевац, Саве Ковачевића бб.
III У изборном поступку проверавају се:
Опште функционалне компетенције и то:
– организација и рад државних органа Републике Србије провераваће се путем теста (писмено);
– дигитална писменост провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
– пословна комуникација провераваће се путем
симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост”

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

Администрација и управа

(поседовању 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.
Посебнe функционалне компетенције за
радно место број 1
Посебна функционална компетенција за област
рада – Област рада информатички послови –
базе података, провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – Прописи и акти из
надлежности и организације органа: Закон о
електронској управи, Закон о информационој
безбедности и Уредба о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу –
провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – Базе података – SQL
Server, провераваће се путем симулације (писмено).
Посебнe функционалне компетенције за
радно место број 2
Посебна функционална компетенција за област
рада – Област рада информатички послови –
TCP/IP и DNS и серверски оперативни системи (MS Windows, Linux), провераваће се путем
симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – Прописи и акти из
надлежности и организације органа: Закон о
електронској управи, Закон о информационој
безбедности и Уредба о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу,
провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – страни језик – eнглески
језик ниво Б2, провераваће се путем симулације (писмено).
Посебнe функционалне компетенције за
радно место број 3
Посебна функционална компетенција за област
рада – Област рада информатички послови,
информациона безбедност, провераваће се
путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – Прописи и акти из
надлежности и организације органа: Закон о
електронској управи, Закон о информационој
безбедности и Уредба о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу,
провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – Страни језик –
eнглески језик ниво Б2, провераваће се путем
симулације (писмено).
Посебнe функционална компетенција за
радно место број 4
Посебна функционална компетенција за област
рада – Област рада информатички послови,
Бесплатна публикација о запошљавању

информациона безбедност, провераваће се
путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – Прописи и акти из
надлежности и организације органа, Уредба
о Канцеларији за информационе технологије
и електронску управу, провераваће се путем
симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – Софтвери и друго,оперативни системи, провераваће се путем симулације (писмено).
Посебнe функционалне компетенције за
радно место број 5
Посебна функционална компетенција за област
рада – Област рада информатички послови,
информациона безбедност, провераваће се
путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – Прописи и акти из
надлежности и организације органа: Закон о
електронској управи и Уредба о Канцеларији
за информационе технологије и електронску
управу, провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – Софтвери и друго,
стандарди безбедности у оквиру дата центра
(физичка, инфраструктурна и организациона
безбедност), провераваће се путем симулације
(писмено).
Посебнe функционалне компетенције за
радно место број 6
Посебна функционална компетенција за област
рада – Област рада информатички послови –
хардвер, провераваће се путем симулације
(писмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – Прописи и акти из надлежности и организације органа, Закон о електронској
управи и Уредба о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу – провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – Софтвери и друго,
мрежне опреме и мрежних протокола и сервиса, провераваће се путем симулације (писмено).
Посебнe функционалне компетенције за
радно место број 7
Посебна функционална компетенција за област
рада – Област рада информатички послови –
Оffice пакет и интернет технологије, провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – Прописи и акти из
надлежности и организације органа: Закон о
електронској управи и Уредба о Канцеларији
за информационе технологије и електронску
управу, провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – Методологије, процедуре, софтвери и друго, елементи мрежне
инфраструктуре, провераваће се путем симулације (писмено).
Посебнe функционалне компетенције за
радно место број 8
Посебна функционална компетенција за област
рада – Област рада студијско-аналитички
послови – прикупљање и обрада података из
различитих извора, укључујући и способност
критичког вредновања и анализирања доступних информација, провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – Прописи и акти из
надлежности и организације органа: Закон о
електронској управи и Уредба о Канцеларији

за информационе технологије и електронску управу, провераваће се путем симулације
(писмено).
Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – страни језик – eнглески
језик ниво Б2, провераваће се путем симулације (писмено).
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних
кометенција могу се наћи на интернет презентацији Kaнцеларије за информационе технологије и електронску управу (www.ite.gov.rs).
Понашајне компетенције (управљање информацијама; управљање задацима и остваривање
резултата; орјентација ка учењу и променама;
изградња и одржавање професионалних односа; и савесност, посвећеност и интегритет),
провераваће се путем психометријских тестова
и интервјуа базираном на компетенцијама.
Процена мотивације за рад на радном месту и
степена прихватање вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Kанцеларија за информационе технологије и електронску управу, Катићева 14-16, 11000 Београд,
са назнаком „За јавни конкурс – попуњавање
извршилачког радног места”.
V Лице које је задужено за давање обавештења: Ружица Нелки, телефон: 011/3340737, од 10.00 до 13.00 часова сваког радног
дана.
VI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије, да је учесник на јавном
конкурсу пунолетан; да учеснику на јавном
конкурсу раније није престајао радни однос у
државним органима због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на
казну затвора у трајању од најмање 6 (шест)
месеци.
VII Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријава јесте 8 (oсам) дана и почиње
да тече првог наредног дана од дана оглашавања 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
www.suk.gov.rs и на интернет презентацији
Канцеларије за информационе технологије и
електронске управе www.ite.gov.rs
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку.
Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од 3 (три) дана од дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка
на начин који је у пријави назначио за доставу
обавештења.
Пријава на јавни конкурс може се поднети
путем поште или на непосредно на адресу:
Катићева 14-16, 11000 Београд.
Пријава на јавни конкурс врши се на Образцу
пријаве која је доступна на интернет презентацији Службе за управљање кадровима www.
suk.gov.rs и на интернет презентацији Канцеларије за информационе технологије и електронску управу www.ite.gov.rs или у штампаној
верзији у пословним просторијама Канцеларије
за информационе технологије и електронску
управу, Катићева 14-16, 11000 Београд (тел.
011/3340-737).
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Напомена: Да би кандидат био ослобођен тестирања опште функционалне компетенције –
дигитална писменост, неопходно да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у
делу *Рад на рачунару), достави важећи сертификат, потврду или други доказ о познавању
рада на рачунару. Докази о познавању рада на
рачунару се достављају у оргиналу или у форми оверене фотокопије. Ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или
други одговарајући доказ о поседовању знања
страног језика који је тражен конкурсом и жели
да на основу њега буде ослобођен тестирања
компетенције – страни језик, 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 ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати
доказ који је кандидат приложио уместо тестовне провере.
IX Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са конкурсном комисијом:
оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оргинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оргинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује тражена стручна спрема; оргинал
или оверена фотокопија доказа о положеном
државном стручном испиту за рад у државним
органима; оргинал или оверена фотокопија
доказа о радном искуству у струци (потврда,
решење и други акт из којих се види на којим
пословима, у ком периоду и са којом стручном
спремом је стечено радно искуство.)
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству
и извода из матичне књиге рођених, подноси
оргинал или оверену фотокопију решења о распоређивању или премештају на радно место у
органу у коме ради или решења да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оргиналу или овереној фотокопији. Законом о оверавању потписа,
рукописа и преписа („Службени гласник Републике Србије”, број 93/2014, 22/2015 и 87/2018)
је прописано да је јавни бележник надлежан и
за оверавање потписа, рукописа и преписа за
које је посебним законима који се примењују
пре ступања наведеног закона прописано да
их оверава суд, односно општинска управа;
да основни судови, односно општинске управе
као поверени посао задржавају надлежност за
оверавање потписа, рукописа и преписа почев
од 01.03.2017. године; да ће изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани
јавни бележници, потписе, рукописе и преписе оверавати основни судови, судске јединице,
као и пријемне канцеларије основних судова,
односно општинске управе, као поверени посао
и после 01.03.2017. године, а до именовања
јавног бележника. Сви докази се прилажу у
оргиналу или фотокопији која је оверена код
јавног бележника или у општини или суду.
Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављаљнству; извод из матичне књиге рођених
и уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима.
Одредбама члана 9 и члана 103 Закона о
општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије”, број 18/2016 и 95/2018
– аутентично тумачење), прописано је да у
поступку који се покреће на захтев странке
орган може да врши увид, прибавља и обрађује
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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. Наведене доказе кандидат може доставити из пријаву
сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења
изборног поступка.
Потребно је да кандидат у делу Изјаве у Образцу пријаве заокружи на који начин жели да се
прибаве његови подаци из службених евиденција, односно да ли жели да Канцеларија за
информационе технологије и електронску управу прибави податке о којима се води службена
евиденција или да ће то кандидат учинити сам.
X Рок за подношење доказа: Кандидати који
су успешно прошли претходне фазе изборног
поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 (пет) радних
дана од дана пријема обавештења доставе
наведене доказе који се прилажу у конкурсном
поступку. Кандидати који не доставе наведене
доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или
прибављених доказа не испуњавају услове
за запослење, писмено се обавештавају да су
искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу: Канцеларија за
информационе технологије и електронску управу, Катићева 14-16, 11000 Београд.
XI Трајање радног односа: Радни однос
се заснива на неодређено време. Кандидати
који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду у трајању
од 6 (шест) месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на
рад под условом да предметни испит положе
до окончања пробног рада (у року од 6 (шест)
месеци од дана заснивања радног односа.)
У складу са чланом 9 став 1 Закона о државним
службеницима („Службени гласник Републике Србије”, број 79/2005, 81/2005 – исправка,
83/2005 – исправка, 64/2007, 67/2007 – исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 и
95/2018), прописано је да су кандидатима при
запошљавању у државним орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се
избор кандидата врши на основу провере компетенција.
XII Провера компетенција учесника конкурса проверава се 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 образцу пријаве на конкурс, изборни поступак
ће се спровести почев од 02.07.2021. године,
о чему ће учесници конкурса бити обавештени
путем поште на адресе које су навели у својим
пријавама или путем телефона.
Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција
и понашајних компетенција, ће се обавити у
Служби за управљање кадровима, у Палати
Србија, Булевар Михаила Пупина 2, II спрат,
канцеларија 269, 11070 Београд, Нови Београд.
Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у пословним просторијама у Канцеларији
за информационе технологије и електронску
управу, Катићева 14-16, 11000 Београд. Учесницима конкурса који су успешно прошли једну
фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе
изборног поступка на контакте (бројеве телефона или адресе), које наведу у својим образцима.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија
која је именована од стране директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу.
Предметни оглас објављује се на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима – www.suk.gov.rs, на интернет презентацији
Канцеларије за информационе технологије и
електронску управу – www.ite.gov.rs, на порталу
е-Управе – www.euprava.gov.rs, на огласној табли, интернет презентацији – www.nsz.gov.rs и у
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у предметном огласу који су употребљени у
мушком роду, односе се без дискриминације и
на особе женског пола.

Б Е О Г РА Д
ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ ЛИЦА У СВОЈСТВУ
ЦИВИЛНИХ ЛИЦА НА СЛУЖБИ
У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ
У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО
ВРЕМЕ РАДИ ПОПУНЕ
ФОРМАЦИЈСКИХ МЕСТА У
I Назив организационе јединице Војске
Србије у којој се врши попуна формацијских места
Управa за телекомуникацију
и информатику (Ј-6) ГШ ВС
Центар за примењену математику
и електронику
Формацијска места која се попуњавају:

1. Криптолог, С2С (ОАС, 240 ЕСПБ)
5 извршилаца

2. Криптолог, С2С (ОАС, 240 ЕСПБ)
1 извршилац

Општи услови:
– да су кандидати пунолетни држављани Републике Србије,
– да су здравствено способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије,
– да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу,
– да им раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде
дужности из радног односа,
– да се против њих не води кривични поступак
због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, и да нису осуђивани на казну
затвора од најмање шест (6) месеци,
– да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на
која конкуришу.
Посебни услови
Радно место на редном броју 1:
– завршене студије 2. степена: математички факултет или основне академске студије у
трајању од 4 године математичких или рачунарских наука (минимум 240 ЕСПБ бодова).
Радно место на редном броју 2:
– завршене студије 2. степена: електротехнички факултет или основне академске студије у
трајању од 4 године електротехничког и рачу-
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нарског инжењерства или рачунарских наука
(минимум 240 ЕСПБ бодова).
II Изборни поступак: У изборном поступку
биће примењени Критеријуми прописани Одлуком о утврђивању мера за спровођење стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци
Србије, а који обухватају:
– просек оцена са нивоа школовања предвиђеног за формацијско место које се попуњава
(30% од укупног броја бодова),
– проверу знања и способности (30% од укупног броја бодова),
– психолошку процену кандидата (30% од укупног броја бодова),
– разговор са кандидатом (10% од укупног
броја бодова),
– медицинско-здравствену процену и
– безбедносну проверу.
Кандидати чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су
приложени сви докази и који испуњавају све
услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу биће позвани да приступе
провери знања и способности. Наведена провера спроводи се тако што кандидат на тесту
знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора. Провера знања и способности вреднује се тако што се
одређује проценат тачних одговора. Кандидати
са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току изборног поступка. О датуму, времену и месту обављања провере знања
и способности кандидати ће бити благовремено обавештени телефонским путем на бројеве
телефона које су навели у својим пријавама или
на имејл-адресе наведене у пријави.
Кандидати који не задовоље на провери знања
и способности губе право на даље учешће у
изборном поступку.
Кандидати који задовоље на провери знања и
способности биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем
стандардизованих тестова. О датуму, времену
и месту обављања процене психолошких капацитета кандидати ће бити благовремено обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су навели у својим пријавама или на
имејл-адресе наведене у пријави.
Кандидати који не задовоље на психолошкој
процени губе право на даље учешће у изборном поступку.
Са кандидатима који задовоље процену психолошких капацитета биће обављен разговор. О
датуму, времену и месту обављања разговора
кандидати ће бити благовремено обавештени
телефонским путем на бројеве телефона које
су навели у својим пријавама или на имејл-адресе наведене у пријави.
За кандидате који уђу у ужи избор, уз њихову
писану сагласност, биће извршена безбедносна
провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
Кандидати који се не одазову позиву у било
којој фази изборног поступка, губе право на
даље учешће у изборном поступку.
Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење
о општој здравственој способности за рад на
формацијском месту на које су конкурисали.
III Место рада: Београд.
Бесплатна публикација о запошљавању

IV Рок за подношење пријава на јавни
конкурс: 30 (тридесет) дана и почиње да тече
наредног дана од дана када је јавни конкурс
оглашен у магазину „Одбрана”.
V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Игор Недић,
мајор, телефон: 011/3401-204 или 011/3401-017,
мобилни телефон: 063/8564-555.
VI Aдреса на коју се подноси пријава за
јавни конкурс: Поштом на адресу ВП 2237
Београд, Војводе Степе број 445, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс”.
Лична достава пријава може се извршити на
деловодство ВП 2237 Београд, Војводе Степе број 445, Београд.
VII Докази који се прилажу уз пријаву на
јавни конкурс: Уз пријаву у којој се наводе
основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, имејл-адреса, редни број формацијског места на које се конкурише, кандидати
поред кратке биографије, прилажу и следеће:
1. За сва формацијска места:
– уверење о држављанству (не старије од шест
месеци);
– извод из матичне књиге рођених (ако није
нови образац, не старији од шест месеци);
– уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног
дела за које се гони по службеној дужности (не
старије од шест месеци);
– уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у
трајању од најмање шест месеци;
– уверење државног органа у којем је кандидат
био на служби да му радни однос у државном
органу није престао због повреде дужности из
радног односа (само за лица која су била запослена у државној служби).
2. За формацијско место на редном броју
1:
– оригинал или оверена фотокопија дипломе о
завршеном математичком факултету или основним академским студијама у трајању од 4 године математичких или рачунарских наука (минимум 240 ЕСПБ бодова).
3. За формацијско место на редном броју
2:
– оригинал или оверена фотокопија дипломе о завршеном електротехничком факултету
или основним академским студијама у трајању
од 4 године електротехничког и рачунарског
инжењерства или рачунарских наука (минимум
240 ЕСПБ бодова).
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији коју је оверио јавни бележник. Изузетно
у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници докази могу бити оверени у суду или општини.

Војске Србије премештеног из једног у друго
место службовања и супружник односно члан
породице професионалног војног лица.
Пробни рад обавезан је за све оне кандидате
који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје 6 месеци.
Запосленом који не задовољи на пробном раду
отказује се радни однос без права на новчану
накнаду због отказа.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија
коју именује министар одбране.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС” бр.
18/2016 и 95/18 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да у поступку који
се покреће по захтеву странке орган може да
врши увид, прибавља и обрађује личне податке
о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање,
осим ако странка изричито изјави да ће податке
прибавити сама.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом
се опредељује за једну од две могућности: да
орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити
сам. Наведену изјаву је могуће преузети на вебсајту Министарства одбране (www.mod.gov.rs) и
Војске Србије (www.vojska.mod.gov.rs). Потписану изјаву је неопходно доставити уз напред
наведене доказе како би орган могао даље да
поступа.
Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из МУП-а да лице није осуђивано на
казну затвора у трајању од најмање 6 месци;
уверење државног органа у којем је кандидат
био на служби да му радни однос у државном
органу није престао због повреде дужности из
радног односа.
Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносне појединачне пријаве за
свако формацијско место на које конкуришу у
којима наводе уз коју од пријава су приложили
тражене доказе.
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на
јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању на радно место
односно на формацијско место у органу у којем
ради или решење да је нераспоређен.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве
уз које нису приложени сви потребни докази у
оригиналу или овереној фотокопији (у општини, суду или код јавног бележника), биће одбачене закључком.
Сагласно одредби члана 125 Закона о Војсци Србије, при избору за пријем се додатно
вреднује чињеница да је кандидат супружник,
односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог
или умрлог од последица повреда задобијених
у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог
борца, супружник професионалног припадника

Посао се не чека,
посао се тражи
26.05.2021. | Број 935 |
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
На основу одредби чл. 47, 54, 55, 56 и 61 Закона о државним службеницима („Службени гласник PC”, број 79/05, 81/05 – испр, 83/05 – испр,
64/07, 67/07 – испр, 116/08, 104/09, 99/14,
94/17 95/18 и 157/20), одредбе члана 8 став
4, у вези са чланом 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 („Службени
гласник РС” број 2/19), као и на основу Правилника о саставу конкурсне комисије, начину
провере компетенција, критеријумима и мерилима за избор за извршилачка радна места у
судовима и јавним тужилаштвима („Службени
гласник РС” број 30/19), а у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Другом основном суду у
Београду Су I бр. 9-2/2019 од 18.03.2019. године са изменама посл. бр. Су I бр. 9-2/2019-3
од 02.09.2019. године и Су I бр. 9-2/2019-6 од
09.12.2019. године, као и на основу Закључака Комисије Владе Републике Србије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-8342/2020 од 28.10.2020.
године, председник Другог основног суда у Београду, судија Татјана Јеремић оглашава дана
19.05.2021. године

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
У ДРУГОМ ОСНОВНОМ СУДУ У
БЕОГРАДУ
I Орган у коме се радно место попуњава:
Други основни суд у Београду, Београд, Катанићева 15
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место судијски помоћник –
судијски сарадник
звање саветник
5 извршилаца

Опис послова радног места: помаже судији
у раду; израђује нацрте једноставнијих судских
одлука; проучава правна питања, судску праксу и правну литературу у једноставнијим предметима; врши самостално или уз надзор и по
упутствима судије друге стручне послове, као
и друге послове по налогу председника Суда.
Услови за рад на радном месту: стечено
високо образовање из 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 – дипломирани
правник, или на специјалистичким студијама
на факултету, положен правосудни испит и
потребне компетенције за ово радно место.
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више
обавезних фаза у којима се проверавају опште
функционалне компетенције, посебне функционалне компетенције, понашајне компетенције и
фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
1. Провера општих функционалних компетенција:
– организација и рад државних органа Републике Србије (провера ће се вршити писаним
путем – тест);
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– 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 писаним путем – тест).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост” (поседовање знања и вештина у основама коришћења
рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако
кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању
знања и вештина из наведених области на траженом нивоу и жели да на основу њега буде
ослобођен тестирања компетенције „дигитална
писменост”, неопходно је да уз пријавни образац
(уредно и у потпуности попуњен у делу *рад на
рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу
или овереној фотокопији.
Провера сваке од општих функционалних компетенција не може трајати дуже од једног сата.
Кандидати који су освојили један бод у провери
одређене компетенције, искључују се из даљег
изборног поступка.
Информације о материјалу за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији
Суда.
2. Провера посебних функционалних компетенција: Међу кандидатима врши се провера посебних функционалних компетенција
за радно место судијски помоћник – судијски
сарадник:
– поседовање знања и вештина за израду нацрта судских одлука и других аката;
– познавање материјалних и процесних прописа релевантних за надлежност суда;
– презентерске вештине, вештине управљања
поступком и вештине извештавања у предметима.
Провера посебних функционалних компетенција вршиће се у две фазе: путем писане провере – тест и путем писане симулације. Писани
тест се састоји од 15 питања са више понуђених
одговора. Кандидати одговарају на питања заокруживањем једног од понуђених одговора из
базе питања објављене на интернет презентацији Другог основног суда у Београду. 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, комисија ће удаљити кандидата са теста. У том случају сматра се да кандидат није положио тест. Време за израду теста
је 1 (један) сат. Писана симулација се састоји
у предлогу решења одређеног задатка који је
типичан за обављање послова на радном месту
сарадника. Време за припрему задатка не може
бити дуже од два сата.
Мерила која ће бити коришћена за вредновање
функционалне компетенције путем разговора са
кандидатима су следећа: стручна заснованост,
аналитичност, систематичности, прецизност и
тачност у навођењу података и јасноћа у изношењу личног става и мишљења.
3. Провера понашајних компетенција:
Провера понашајних компетенција и то: управљање информацијама, управљање задацима и
остваривање резултата, оријентација ка учењу
и променама, изградња и одржавање професионалних односа и савесност, посвећеност и
интегритет, вршиће се од стране дипломираног
психолога путем интервјуа и упитника.

4. Интервју са комисијом и вредновање
кандидата: Процена мотивације за рад на
радном месту и прихватања вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са
комисијом (усменим путем).
IV Врста радног односа и место рада: Радни однос се заснива на неодређено време у
Другом основном суду у Београду, уз обавезан
пробни рад за оне који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад траје
6 (шест) месеци. Место рада: Београд, Катанићева улица 15 и Београд, Савска улица 17а.
V 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
VI Датум оглашавања и рок за подношење пријава на конкурс: Датум оглашавања: 19.05.2021. године. Јавни конкурс је
оглашен на огласној табли Другог основног
суда у Београду, на интернет презентацији Другог основног суда у Београду, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, на
порталу е-Управе и на интернет презентацији и
у периодичном издању Националне службе за
запошљавање.
Рок за подношење пријава на конкурс је 8
(осам) дана и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – публикација „Послови”. Последњи
дан рока за подношење пријава је 27.05.2021.
године.
VII Пријава на конкурс врши се на обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији Другог основног суда у Београду (https://
www.drugi.os.sud.rs/). Уредно попуњен, одштампан и потписан образац пријаве подноси се на
шалтеру пријема Другог основног суда у Београду, Катанићева 15, Београд или путем поште
на исту адресу, са назнаком: „Пријава на јавни
конкурс за попуњавање извршилачког радног
места – судијски помоћник – судијски сарадник”.
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 три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је
у пријави назначен за доставу обавештења.
VIII Докази које прилажу кандидати који
су успешно прошли фазу провере посебних
функционалних компетенција, пре интервјуа са
Конкурсном комисијом:
– биографија са наводима о досадашњем радном искуству;
– оригинал или оверена фотокопија уверење о
држављанству Републике Србије;
– оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених;
– оригинал или оверена фотокопија дипломе
којом се потврђује стручна спрема;
– оригинал или оверена фотокопија уверења о
положеном правосудном испиту;
– потврду да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због
теже повреде радне дужности из радног односа издате од стране државног органа у коме је
учесник јавног конкурса био у радном односу;
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– оригинал уверење да учесник конкурса
није осуђиван на казну затвора од најмање 6
(шест) месеци, издато од стране Министарства
унутрашњих послова Републике Србије, не старије од шест месеци;
– Образац 1 или 1а – изјава у којој се учесник конкурса опредељује да ли ће сам доставити податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција или ће то орган учинити
уместо њих. Одредбама чл. 9 и чл. 103 Закона о
општем управном поступку („Службени гласник
Републике Србије”, бр. 18/2016) прописано је,
између осталог, да у поступку који се покреће
по захтеву странке орган може да врши увид,
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција
када је то неопходно за одлучивање, осим ако
странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
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. Потребно је да кандидат
попуни изјаву (Образац 1 или 1а) којом се опредељује за једну од две могућности, да орган
прибави податке о којима се води службена
евиденција или да ће то кандидат учинити сам.
Обрасци 1 и 1а могу се преузети на интернет
презентацији Другог основног суда у Београду у оквиру обавештења за конкурс. Попуњену
изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе.
Државни службеник који се пријављује на конкурс, уместо уверења о држављанству и извода
из матичне књиге рођених, подноси решење о
распоређивању или премештају на радно место
у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или 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 која се
оверене пре 01. марта 2017. године у основним
судовима, односно општинским управама.
Сви докази прилажу се на српском језику,
односно уколико су на страном језику морају
бити преведени на српски језик и оверени од
стране овлашћеног судског тумача. Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која
је стечена у иностранству мора бити нострификована.
IX Рок за подношење доказа: Кандидати
који су успешно прошли фазу провере посебних функционалних компетенција, пре интервјуа са Конкурсном комисијом, позивају се да
у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема
обавештења доставе наведене доказе који се
прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на
основу достављених или прибављених доказа
не испуњавају услове за запослење, писмено се
обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу суда
са назнаком „За јавни конкурс”.
X Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве благоБесплатна публикација о запошљавању

времене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз
које су приложени сви потребни докази и који
испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у
обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак
ће се спровести у просторијама Другог основног суда у Београду, у Катанићевој улици 15
или на другом месту у зависности од епидемиолошке ситуације у земљи, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени 3 дана
пре датума полагања. 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.
Кандидати који су успешно прошли једну фазу
изборног поступка обавештавају се о датуму,
месту и времену спровођења наредне фазе
изборног поступка на контакте (бројеве телефона или имејл-адресе) које наведу у својим
обрасцима пријаве.
XI Лице задужено за давање обавештења
о конкурсу: Светлана Гордић, радно место за
кадровске и персоналне послове, контакт телефон: 011/6354-821 или зграда суда, Београд,
Катанићева 15, други спрат, канцеларија број 4.
НАПОМЕНЕ: 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
и уверење да кандидат није осуђиван. Законом о општем управном поступку („Службени
гласник РС”, број 18/16) прописано је, између
осталог, да је орган дужан да по службеној
дужности, у складу са законом, врши увид у
податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став
3); да у поступку који се покреће по захтеву
странке орган може да врши увид, прибавља и
обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то
неопходно за одлучивање, осим ако странка
изричито изјави да ће те податке прибавити
сама (члан 103. став 3).
Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у
Обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели
да се прибаве његови подаци из службених
евиденција.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви тражени докази биће одбачене.
Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при
запошљавању у државни орган, под једнаким
условима доступна сва радна места и да се
избор кандидата врши на основу провере компетенција.
Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија
именована одлуком председника Другог основног суда у Београду.
Обавештавају се учесници конкурса да ће се
документација враћати искључиво на писани
захтев учесника.
Други основни суд у Београду 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 испуњавају прописане услове. Сви изрази и појмови који су у овом
огласу изражени у граматичком мушком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Другог основног суда у Београду https://
www.drugi.os.sud.rs/, на огласној табли Другог
основног суда у Београду, на порталу e-Управе, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и на интернет презентацији
и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
Образац пријаве на конкурс, за радно место,
може се преузети на званичној интернет презентацији Другог основног суда суда у Београду
(https://www.drugi. os.sud.rs/).

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05,
81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07,
67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,
95/18 и 157/20) и члана 9 став 1 Уредбе о
интерном и јавном конкурсу за попуњавање
радних места у државним органима („Службени
гласник РС”, број 2/19), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места: Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26
II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место за анализу
управљања железничком
инфраструктуром, звање саветник
Одсек за развој и управљање
железничком инфраструктуром,
Одељење за железничку
инфраструктуру и интермодални
транспорт, Сектор за железнице и
интермодални транспорт
1 извршилац

Опис послова: Припрема податке релевантне
за анализу инвестиција у области изградње,
реконструкције и одржавања железничке
инфраструктуре и податке за стручне основе за израду нацрта закона и предлога других прописа из области железнице; учествује
у припреми и изради мишљења на програме
пословања и програме одржавања железничке инфраструктуре, организовања и регулисања железничког саобраћаја, као и изградње
и реконструкције железничке инфраструктуре
и учествује у решавању захтева који се односе на пословање „Инфраструктура железнице Србије” а.д.; учествује у изради и праћењу
спровођења Националног програма јавне
железничке инфраструктуре и стратегије везане за област железнице; прати прописе ЕУ из
области железничке инфраструктуре ради припреме предлога за усаглашавање националних
прописа; припрема извештаје; обавља и друге
послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из стручне области саобраћајно инжењерство или из
научне области економске науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету, најмање три године радног искуства
у струци, положен државни стручни испит, као
26.05.2021. | Број 935 |
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и потребне компетенције за обављање послова
радног места.
Место рада: Београд.

2. Радно место за стручну подршку
пословима развоја железничке
инфраструктуре и реализацију
пројеката, звање млађи саветник
Одсек за развој и управљање
железничком инфраструктуром,
Одељење за железничку
инфраструктуру и интермодални
транспорт, Сектор за железнице и
интермодални транспорт
1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми смерница за стручну подршку развоју железничке
инфраструктуре; учествује у предлагању мера
за повећање обима коришћења железничке
инфраструктуре; учествује у припреми предлога и реализацији пројеката из предприступне
помоћи ЕУ, кредитних средстава и средстава
донације EBRD, EIB, WB и WBIF; припрема анализе, извештаје и планове из области железничке инфраструктуре; прати стање и економски положај управљача инфраструктуре;
врши анализу захтева корисника услуга железничке инфраструктуре у вези са предлозима
за побољшање постојећег стања железничке
инфраструктуре; обавља и друге послове по
налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких или из
научне области економске науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету,најмање једна година радног искуства у струци или најмање пет година
радног стажа у државним органима, положен
државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.
Место рада: Београд.

3. Радно место за послове y области
озакоњења објеката, звање саветник

Одсек за озакоњење нелегално
изграђених објеката, издавање лиценци,
нормативне послове и аналитику,
Сектор за грађевинске послове,
спровођење обједињене процедуре
и озакоњење
1 извршилац
Опис послова: Утврђује испуњеност услова у
поднетим пријавама, захтевима и достављеној
документацији у области озакоњења објеката;
израђује нацрте управних аката у поступцима
по захтевима власника објеката изграђених без
грађевинске дозволе и објеката који се користе без употребне дозволе; даје мишљења на
предлоге закона, подзаконских и других аката;
израђује упутства надлежним службама јединица локалне самоуправе о озакоњењу незаконито изграђених објеката; учествује у изради
извештаја и анализа у области озакоњења објеката; обавља и друге послове по налогу шефа
Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких, природно-математичких или друштвено-хуманистичких наука, на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
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академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање
три године радног искуства у струци, положен
државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.
Место рада: Београд.

4. Радно место за координацију
стручно-оперативних послова у
поступку утврђивања испуњености
услова за издавање лиценци за
израду техничке документације и
грађење објеката за које дозволу
издаје министарство односно
аутономна покрајина, звање
саветник

Група за утврђивања испуњености
услова за издавање лиценци за израду
техничке документације и грађење
објеката за које дозволу издаје
министарство односно аутономна
покрајина, Одсек за озакоњење
нелегално изграђених објеката,
издавање лиценци, нормативне послове
и аналитику, Сектор за грађевинске
послове, спровођење обједињене
процедуре и озакоњење
1 извршилац
Опис послова: Координира обављање стручно-оперативних послова који се односе на
утврђивање испуњености услова и проверу
документације коју предузећа и друга правна
лица подносе уз захтев за издавање лиценце;
организује и прати израду извештаја о уоченим
недостацима у поднетој документацији; организује израду информације о уоченим недостацима која се доставља подносиоцима захтева ради отклањања недостатака; координира
сарадњу између подносиоца захтева и Комисије; пружа стручна упутстава из ове области
странакама у поступку; израђује извештаје и
друге материјале за седнице Комисије са предлогом за издавање лиценци; учествује у припреми лиценци, односно решења која предлаже
Комисија, за које дозволу издаје Министарство
односно аутономна покрајина; обавља и друге
послове по налогу руководиоца Групе
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких,
техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци,
положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног
места.
Место рада: Београд.

5. Руководилац Групе,
звање саветник

Група за нормативне послове и
аналитику у области планирања
и изградње, Одсек за озакоњење
нелегално изграђених објеката,
издавање лиценци, нормативне послове
и аналитику, Сектор за грађевинске
послове, спровођење обједињене
процедуре и озакоњење
1 извршилац

Опис послова: Руководи и планира рад Групе, пружа стручна упутства, координира и
надзире рад државних службеника у Групи;
организује припрему појединачних аката из
делокруга Групе и израђује нацрте истих;
прати стање у области нелегално изграђених
објеката и припрема извештаје; организује
прикупљање и систематизовање података
у поступку спровођења пописа нелегално
изграђених објеката; израђује периодичне
извештаје који се достављају Влади; координира припрему предлога одговора на амандмане који се односе на примену закона у
области изградње објеката и предлога одговора на посланичка питања која се односе на
примену закона у области изградње објеката;
координира припрему мишљења о примени
закона и других прописа из области изградње
објеката; обавља и друге послове по налогу
шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких,
техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у
струци, положен државни стручни испит, као
и потребне компетенције за обављање послова радног места.
Место рада: Београд.

6. Радно место за правне послове,
звање саветник

Група за нормативне послове и
аналитику у области планирања
и изградње, Одсек за озакоњење
нелегално изграђених објеката,
издавање лиценци, нормативне послове
и аналитику, Сектор за грађевинске
послове, спровођење обједињене
процедуре и озакоњење
1 извршилац
Опис посла: Припрема образложење нацрта
закона и других прописа из делокруга Групе;
припрема нацрте аката из делокруга Групе;
припрема предлоге одговора на амандмане
и предлоге одговора на посланичка питања
која се односе на примену закона у области
изградње објеката; припрема мишљења о
примени закона и других прописа из области
изградње објеката; учествује у припреми мишљења на нацрте закона и других прописа чији
су предлагачи други државни органи; припрема
нацрте одговора по захтевима за информације
од јавног значаја; обавља и друге послове по
налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету,
најмање три године радног искуства у струци,
положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног
места.
Место рада: Београд.
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7. Радно место за правне послове у
области становања, звање саветник
Група за правне послове,
Сектор за стамбену и архитектонску
политику, комуналне делатности и
енергетску ефикасност
1 извршилац

Опис послова: Припрема мишљења о примени закона и прописа из области становања;
учествује у припреми нацрта закона и подзаконских аката из области становања; пружа стручну помоћ другим органима, организацијама, јединицама локалне самоуправе и
грађанима давањем мишљења и објашњења о
примени стамбених прописа; учествује у припреми стратешких документа, као и програма
и пратећих аката из области стамбене подршке; учествује у предлагању мера за унапређење
стамбене политике; припрема информације,
образаца и стручна упутстава за примену прописа из области становања;учествује у припреми извештаја и информација о активностима
Министарства у стамбеној области; обавља и
друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету,
најмање три године радног искуства у струци,
положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног
места.
Место рада: Београд.

8. Радно место за правне послове у
области енергетске ефикасности,
звање саветник
Група за правне послове, Сектор за
стамбену и архитектонску политику,
комуналне делатности и енергетску
ефикасност
1 извршилац

Опис послова: Припрема мишљења о примени
закона и прописа за област енергетске ефикасности; учествује у припреми нацрта закона и
подзаконских аката из области енергетске ефикасности; пружа стручну помоћ другим органима, организацијама, јединицама локалне
самоуправе и грађанима давањем мишљења
и објашњења о примени прописа из области
енергетске ефикасности; учествује у припреми
стратешких докумената, као и програма и пратећих аката из области енергетске ефикасности; учествује у предлагању мера за унапређење
из области енергетске ефикасности; припрема
информације, обрасце и стручна упутства за
примену прописа из области енергетске ефикасности; учествује у припреми извештаја и
информација о активностима Министарства у
стамбеној области; обавља и друге послове по
налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.
Место рада: Београд.
Бесплатна публикација о запошљавању

9. Радно место за студијскоаналитичке послове у области
развоја и спровођења пројеката из
домена архитектонске политике,
звање саветник
Одсек за архитектонску политику и
грађевинске производе, Сектор за
стамбену и архитектонску политику,
комуналне делатности и енергетску
ефикасност
1 извршилац

Опис послова: Припрема анализе, информације и извештаје о стању у областима из домена архитектонске политике и развоја насеља;
учествује у изради предлога програма и пројеката из домена архитектонске политике, урбане обнове и очувања градитељског наслеђа и
праћењу ефикасности њиховог спровођења;
прати реализацију активности на унапређењу
подстандардних насеља; учествује у међународној сарадњи и прати искуства других
земаља у спровођењу архитектонских политика и политика урбаног развоја; учествује у формирању базе података о браунфилд локацијама и подручјима за урбану обнову; учествује у
међународној сарадњи и прати искуства других
земаља у спровођењу архитектонских политика и политика урбаног развоја; обавља и друге
послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких
или техничко-технолошких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету, најмање три године радног искуства
у струци, положен државни стручни испит, као
и потребне компетенције за обављање послова
радног места.
Место рада: Београд.

10. Радно место за правне послове
при планирању, припреми и
реализацији пројеката,
звање саветник
Одељење за управљање пројектима
1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми стручних
основа за издраду нацрта закона или предлога
других прописа из области планирања и реализације пројеката; припрема податкеза дефинисање уговора који се закључују за пројекте
из делокруга Одељења; учествује у припреми
концесионих уговора, уговора на пројектима
јавно-приватног партнерства и за друге начине финансирања за обављање делатности од
општег интереса из делокруга Министарства;
врши правну обраду материјала за реализацију
пројеката по моделима јавно-приватног партнерства и концесија и прати реализацију пројеката; припрема мишљења на предлог планова
и пројеката из делокруга рада Министарства;
припрема материјале за централизоване базе
података о пројектима и уговорима; сарађује
са заинтересованим странама у Србији и окружењу и међународним организацијама у циљу
размене података, обавља и друге послове по
налогу начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне
области правне науке, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким

струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету,
најмање три године радног искуства у струци,
положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног
места.
Место рада: Београд.
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак се спроводи из
више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и
интервју са Конкурсном комисијом. У свакој
фази изборног поступка врши се вредновање
кандидата и само кандидат који испуни унапред
одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може
да учествује у провери следеће компетенције у
истој или наредној фази.
У изборном поступку за сва извршилачка радна
места проверавају се:
1. Опште функционалне компетенције, и
то:
• организација и рад државних органа РС – провераваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару)
• пословна комуникација – провераваће се
путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост”, ако
поседујете важећи сертификат, потврду или
други одговарајући доказ о познавању рада на
рачунару, на траженом нивоу и желите да на
основу њега будете ослобођени тестирања компетенције – дигитална писменост, неопходно је
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној
фотокопији. Комисија ће на основу приложеног
доказа донети одлуку да ли може или не може
да прихвати доказ који сте приложили уместо
тестовне провере. Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих
функционалних компетенција могу се наћи на
сајту Службе за управљање кадровима, www.
suk.gov.rs.
2. Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили
мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
За радно место под редним бројем 1:
– Посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитички послови
(прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација), провераваће се путем симулације (писмено).
– Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о железници), провераваће се путем
симулације (писмено).
– Посебна функционална компетенција за радно место – страни језик (енглески или немачки
или француски или руски језик – ниво Б1), провериће се писмено путем теста;
Ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ
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о знању страног језика, на траженом нивоу, и
жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције знање страног језика,
неопходно је да уз пријавни образац (уредно и
у потпуности попуњен у делу *Знање страних
језика који су тражени конкурсом), достави и
тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом
у достављени доказ не може потпуно да оцени
поседовање ове компетенције
За радно место под редним бројем 2:
– Посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитички послови
(прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација), провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о железници), провераваће се путем
симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место – страни језик (енглески –ниво Б1) – провериће се писмено путем теста.
Ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ
о знању страног језика, на траженом нивоу, и
жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције знање страног језика,
неопходно је да уз пријавни образац (уредно и
у потпуности попуњен у делу *Знање страних
језика који су тражени конкурсом), достави и
тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом
у достављени доказ не може потпуно да оцени
поседовање ове компетенције.
За радно место под редним бројем 3:
– Посебна функционална компетенција за
област рада управно правни послови (општи
управни поступкак), провераваће се путем
симулације (писмено).
– Посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитички послови
(прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација), провераваће се путем симулације (писмено).
– Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о озакоњењу), провераваће се путем
симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 4:
– Посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитички послови
(прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација), провераваће се путем симулације (писмено).
– Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о планирању и изградњи), провераваће
се путем симулације (писмено).
– Посебна функционална компетенција за
радно место – релевантни прописи и акти из
делокруга радног места (Правилник о начину,
поступку и садржини података за утврђивање
испуњености услова за издавање лиценце за
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израду техничке документације и лиценце за
грађење објеката), провераваће се путем симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 5:
– Посебна функционална компетенција за
област рада послови руковођења (организационо понашање), провераваће се путем симулације (писмено).
– Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о планирању и изградњи), провераваће
се путем симулације (писмено).
– Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Правилник о садржају евиденције о издатим решењима о озакоњењу),
провераваће се путем симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 6:
– Посебна функционална компетенција за
област рада нормативни послови (припрема и
израда стручних мишљења и образложења различитих правних аката – нацрта прописа, међународних уговора итд.), провераваће се путем
симулације (писмено).
– Посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитички послови
(прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација), провераваће се путем симулације (писмено).
– Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о планирању и изградњи), провераваће
се путем симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 7:
– Посебна функционална компетенција за
област рада нормативни послови (припрема и
израда стручних мишљења из области становања – нацрта прописа, међународних уговора
итд.), провераваће се путем симулације (писмено).
– Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о становању и одржавању зграда и подзаконски акти за спровођење), провераваће се
путем симулације (писмено).
– Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о општем управном
поступку), провераваће се путем симулације
(писмено).
За радно место под редним бројем 8:
– Посебна функционална компетенција за
област рада нормативни послови (припрема и
израда стручних мишљења и образложења о
премини прописа из области енергетске ефикасности зграда – нацрта прописа, међународних уговора итд.), провераваће се путем симулације (писмено).
– Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о планирању и изградњи, Правилник о
енергетској ефикасности зграда), провераваће
се путем симулације (писмено).
– Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о општем управном
поступку), провераваће се путем симулације
(писмено).
За радно место под редним бројем 9:
– Посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитички послови
(прикупљање и обрада података из различи-

тих извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација), провераваће се путем симулације (писмено).
– Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о планирању и изградњи и подзаконски
акти за спровођење), провераваће се путем
симулације (писмено).
– Посебна функционална компетенција за радно место – страни језик (енглески – ниво Б2) –
провериће се писмено путем теста.
Ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ
о знању страног језика, на траженом нивоу, и
жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције знање страног језика,
неопходно је да уз пријавни образац (уредно и
у потпуности попуњен у делу *Знање страних
језика који су тражени конкурсом), достави и
тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом
у достављени доказ не може потпуно да оцени
поседовање ове компетенције.
За радно место под редним бројем 10:
– Посебна функционална компетенција за
област рада нормативни послови (примена
номотехничких и правно-техничких правила за
израду правних аката – усаглашеност прописа и
општих аката у правном систему), провераваће
се путем симулације (писмено).
– Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о планирању и изградњи), провераваће
се путем симулације (писмено).
– Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи из делокруга
радног места (Закон о јавним набавкама), провераваће се путем симулације (писмено).
3. Провера понашајних компетенција:
Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање
резултата, орјентација ка учењу и променама,
изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) – провераваће се путем психометријских тестова и
интервјуа базираном на компетенцијама.
4. Интервју са Конкурсном комисијом и
вредновање кандидата за сва извршилачка радна места: Процена мотивације за
рад на радном месту и прихватање вредности
државних органа провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).
IV Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве за конкурс: Министарство
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком
„За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.
V Лицa којa су задужена за давање обавештења: Радмила Матић и Луција Девић,
тел. 011/3622-064, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 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.
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VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече
наредног дана од дана оглашавања конкурса у
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VIII Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима
и Министарства грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре или у штампаној верзији на писарници Министарства грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс,
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве
након што комисија састави списак кандидата
међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин
који је у пријави назначио за доставу обавештења.
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).
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.
X Рок за подношење доказа: Кандидати који
су успешно прошли претходне фазе изборног
поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од (5) пет радних
дана од дана пријема обавештења доставе
наведене доказе који се прилажу у конкурсном
поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе
који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење,
писмено се обавештавају да су искључени из
даљег изборног поступка. Докази се достављају
на наведену адресу Министарства.
Кандидати који желе да конкуришу на више
радних места, попуњавају пријавни образац за
свако радно место посебно.
Бесплатна публикација о запошљавању

XI Трајање радног односа: За сва радна
места радни однос заснива се на неодређено
време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном
раду у трајању од шест месеци. Кандидати без
положеног државног стручног испита примају
се на рад под условом да тај испит положе до
окончања пробног рада.
Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при
запошљавању у државни орган, под једнаким
условима доступна сва радна места и да се
избор кандидата врши на основу провере компетенција. Положен државни стручни испит
није услов, нити предност за заснивање радног
односа.
XII Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се
спровести, почев од 21. јуна 2020. године, о
чему ће учесници конкурса бити обавештени
на бројеве телефона или имејл-адресе које су
навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција,
посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за
управљање кадровима, у Палати „Србија” Нови
Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источно
крило).
Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд,
Немањина 22.
Кандидати који су успешно прошли једну фазу
изборног поступка обавештавају се о датуму,
месту и времену спровођења наредне фазе
изборног поступка на контакте (бројеве телефона или имејл-адресе) које наведу у својим
обрасцима пријаве.
XIII 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, уверење о
положеном стручном испиту.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично
тумачење) прописано је, између осталог, да је
орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се
води службена евиденција, да их прибавља и
обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који
се покреће по захтеву странке орган може да
врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће
те податке прибавити сама (члан 103. став 3).
Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин
жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре. Овај конкурс се
објављује на интернет презентацији (www.mgsi.

gov.rs) и огласној табли Министарствa грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; на
интерент презентацији Службе за управљање
кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-Управе, на интернет презентацији, огласној табли и
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05,
81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07,
67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14,
94/17, 95/18 и 157/20), члана 9 став 1 Уредбе
о интерном и јавном конкурсу за попуњавање
радних места у државним органима („Службени
гласник РС”, број 2/19) и Закључака Комисије
за давање сагласности за ново запошљавање
и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-1712/2021
од 26. фебруара 2021. године и 51 број: 1122799/2021 од 30. марта 2021. године, Министарство финансија оглашава

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

1. Радно место – руководилац Групе,
у звању виши саветник
у Групи за анализу података и
управљање ризицима, Одељење за
сузбијање неправилности и превара у
поступању са финансијским средствима
Европске уније (АФКОС)
1 извршилац

Опис послова: Руководи, планира, организује
и координира рад Групе и даје упутства за предузимање активности из надлежности Групе
ради реализације послова из делокруга Групе;
спроводи селекцију, анализу и канцеларијску проверу пријављених неправилности ради
доношења одлуке о потреби спровођења административних провера; предлаже план спровођења административних провера пријављених сумњи на неправилности у поступању са
финансијским средствима Европске уније, а по
потреби учествује и у спровођењу истих; координира правну, оперативну и техничку сарадњу
са ОЛАФ-ом као и надлежним телима и службама Републике Србије; управља ризицима у
циљу превенције неправилности и превара;
успоставља вођење регистра пријављених и
потврђених неправилности и регистра истрага и судских поступака у вези са случајевима
доказане преваре у поступању са финансијским
средствима Европске уније и прати Информациони систем за управљање неправилностима
(IMS); утврђује слабости у националним системима за управљање финансијским средствима Европске уније; обавља и друге послове по
налогу начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистич26.05.2021. | Број 935 |
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ких наука на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 7 година
радног искуства у струци; као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

2. Радно место за подршку раду
АФКОС мреже, у звању млађи
саветник

Група за подршку, Одељење за
сузбијање неправилности и превара у
поступању са финансијским средствима
Европске уније (АФКОС)
1 извршилац
Опис послова: Учествује у раду и припрема
материјале, информације и извештаје за АФКОС
Мрежу; прати састанке са ОЛАФ-ом; пружа
подршку представницима институција у АФКОС
Мрежи; прати Информациони систем за управљање неправилностима (IMS); прати израду
националних стратегија и акционих планова
за заштиту финансијских интереса Европске
уније и, сходно томе, учествује у припреми
извештаја; учествује у изради анализе потреба
за обукама и другом врстом институционалне
надоградње; учествује у организацији семинара
и радионица; учествује у изради извештаја/анализе ефеката спроведених обука и води регистар едукација; учествује у изради докумената
којима се унапређује међуинституционална,
међународна и регионална сарадња; обавља
и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
на специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање једну
годину радног искуства у струци или најмање
пет година радног стажа у државним органима; као и потребне компетенције за обављање
послова радног места.

3. Радно место за оперативне
послове финансијске контроле, у
звању саветник

у Одсеку за финансијску контролу,
Одељење за национални фонд за
управљање средствима претприступне
помоћи Европске уније – Сектор за
управљање средствима Европске уније
1 извршилац
Опис послова: Припрема и спроводи провере
захтева за средствима, финансијских извештаја
који су достављени од стране оперативних
структура и документације која се односи на
рефундацију средстава учешћа у програмима Уније; припрема и спроводи стручне провере изјава о трошковима, годишњих финансијских извештаја и захтева за средствима који
се достављају Европској комисији; учествује
у процедури усаглашавања банковних рачуна
Националног фонда; учествује у изради анализе ризика, планирању, спровођењу и извештавању о проверама у циљу потврђивања изјаве
о трошковима; учествује у унапређењу оперативних процедура за финансијску контролу;
учествује у анализи ревизорских извештаја и
спровођењу корективних мера у оквиру дело-

16

| Број 935 | 26.05.2021.

круга рада Одсека; учествује у припреми анализа, извештаја и информација из делокруга
рада Одсека; обавља и друге послове по налогу
шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких
или техничко-технолошких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит;
најмање 3 године радног искуства у струци; као
и потребне компетенције за обављање послова
радног места.

4. Радно место за координацију
послова сарадње са медијима, у
звању виши саветник
Одсек за односе
Министарства са јавношћу
1 извршилац

Опис послова: Координира комуникацију са
представницима медија; припрема и израђује
саопштења за јавност о активностима Министарства; прати, анализира и даје предлоге
за унапређење медијске слике Министарства
финансија; израђује аналитичке извештаје о
комуникацији са медијима и даје препоруке;
координира праћење интернет презентације
и друштвених мрежа Министарства; координира праћење вести по агенцијама, прегледа
дневне штампе и израду потребних извештаја,
информација и анализа; сарађује са секторима и ужим унутрашњим јединицама у вези са
поступањем по захтевима за слободан приступ
информацијама од јавног значаја; сарађује са
секторима и ужим унутрашњим јединицама у
вези са израдом Информатора о раду Министарства; обавља и друге послове по налогу
шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 7 година
радног искуства у струци; као и потребне компетенције за обављање послова радног места.
III Место рада за сва извршилачка радна
места: Београд.

IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из

више обавезних фаза у којима се проверавају
опште функционалне, посебне функционалне и
понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
У изборном поступку проверавају се:
1. Опште функционалне компетенције, и
то:
– организација и рад државних органа Републике Србије – провераваће се писмено (путем
теста);
– дигитална писменост – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
– пословна комуникација – провераваће се писмено (путем симулације).

Напомена: У погледу провере опште функ-

ционалне компетенције „дигитална писменост”,
ако поседујете важећи сертификат, потврду
или други одговарајући доказ о познавању рада
на рачунару, на траженом нивоу и желите да на
основу њега будете ослобођени тестирања компетенције – дигитална писменост, неопходно је
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној
фотокопији. Комисија ће на основу приложеног
доказа донети одлуку да ли може или не може
да прихвати доказ који сте приложили уместо
тестовне провере.
Информације o материјалимa за припрему
кандидата за проверу општих функционалних
компетенција могу се наћи на сајту Службе за
управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
2. Посебне функционалне компетенције:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција,
међу кандидатима који су испунили мерила за
проверу општих функционалних компетенција,
врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
За радно место под редним бројем 1:
– Посебна функционална компетенција за
област рада послови руковођења (организационо понашање; методологија и технике планирања, праћења, евалуације и извештавања
у средњорочном и стратешком планирању и о
спровођењу јавних политика) – провераваће се
путем симулације (усмено).
– Посебна функционална компетенција за
област рада послови управљања фондовима
ЕУ и међународном развојном помоћи (финансијско управљање и контрола у ИПА и ЕСИ контексту (управљање, контрола, рачуноводство))
– провераваће се путем симулације (усмено).
– Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – прописи из надлежности и организације органа (Закон о буџетском систему) – провераваће се путем симулације (усмено).
– Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Закон о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и
Европскe комисијe о правилима за спровођење
финансијске помоћи Европске уније Републици Србији) – провераваће се путем симулације
(усмено).
– Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – страни језик (енглески
језик ниво Б2) – провераваће се усмено (путем
разговора са кандидатом) или увидом у сертификат.
За радно место под редним бројем 2:
– Посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитички послови
(прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација) – провераваће се путем симулације
(усмено).
– Посебна функционална компетенција за
област рада нормативни послови (законодавни процес) – провераваће се путем симулације
(усмено).
– Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Закон о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и
Европскe комисијe о правилима за спровођење
финансијске помоћи Европске уније Републици Србији) – провераваће се путем симулације
(усмено).
– Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – страни језик (енглески
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језик ниво Б2) – провераваће се усмено (путем
разговора са кандидатом) или увидом у сертификат.
За радно место под редним бројем 3:
– Посебна функционална компетенција за
област рада послови управљања фондовима ЕУ
и међународном развојном помоћи (изградња
и одржавање система за управљање програмима и пројектима по захтевима Европске уније;
генерисање пројеката, припрема и спровођење
грант шема, финансијских инструмената и уговора у оквиру ИПА и ЕСИ фондова (уговарање,
спровођење и праћење спровођења, извештавање и одобрење плаћања)) – провераваће се
путем симулације (усмено).
– Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – прописи из надлежности и организације органа (Уредба о управљању
програмима претприступне помоћи европске
уније у оквиру инструмента за претприступну
помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године)
– провераваће се путем симулације (усмено).
– Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – прописи из делокруга
радног места (Зaкон о потврђивању Оквирног
споразума између Републике Србије и Европскe
комисијe о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији
у оквиру инструмента за претприступну помоћ
(ИПА II)) – провераваће се путем симулације
(усмено).
– Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – страни језик (енглески
језик ниво Б2) – провераваће се усмено (путем
разговора са кандидатом) или увидом у сертификат.
За радно место под редним бројем 4:
– Посебна функционална компетенција за
област рада послови односа са јавношћу
(менаџмент догађаја; односи с медијима) –
провераваће се путем симулације (усмено).
– Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – прописи из надлежности и организације органа (Правилник о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству финансија) – провераваће се путем симулације (усмено).
– Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – прописи из делокруга
радног места (Закон о јавном информисању и
медијима) – провераваће се путем симулације
(усмено).
У погледу провере посебне функционалне компетенције за одређено радно место – страни
језик, ако учесник конкурса поседује важећи
сертификат, потврду или други одговарајући
доказ о поседовању знања страног језика
који је тражен конкурсом, и жели да на основу
њега буде ослобођен тестирања компетенције
– Страни језик, 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
компетенција могу се наћи на сајту Министарства финансија www.mfin.gov.rs.
Понашајне компетенције:
Понашајне компетенције за радно место под
бројем 1 (управљање информацијама; управљање задацима и остваривање резултата;
оријентација ка учењу и променама; изградња
и одржавање професионалних односа; савесБесплатна публикација о запошљавању

ност, посвећеност и интегритет и управљање
људским ресурсима) – провераваће се путем
психометријских тестова, узорка понашања и
интервјуа базираног на компетенцијама.
Понашајне компетенције за радна места под
бројевима 2, 3 и 4 (управљање информацијама; управљање задацима и остваривање
резултата; оријентација ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних
односа и савесност, посвећеност и интегритет)
– провераваће се путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираног на
компетенцијама.
Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном
месту и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).
V Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање – листу „Послови”.
VI Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима
и Министарства финансија или у штампаној
верзији у писарници Министарства финансија,
Кнеза Милоша 20. Приликом предаје пријаве на
јавни конкурс, пријава добија шифру под којом
подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак
кандидата међу којима се спроводи изборни
поступак. Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана
од пријема пријаве, достављањем наведеног
податка на начин који је у пријави назначио за
доставу обавештења.
VII Докази које прилажу кандидати
који су успешно прошли фазе изборног
поступка пре интервјуа са Конкурсном
комисијом: оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал
или оверена фотокопија доказа о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном
државном стручном испиту, подносе доказ о
положеном правосудном испиту); оригинал или
оверена фотокопија доказа о радном искуству у
струци (потврда, решење и други акти из којих
се види на којим пословима, у ком периоду и са
којом стручном спремом је стечено радно искуство). Државни службеник који се пријављује
на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на
радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу
приложити и фотокопије докумената које су
оверене пре 1. марта 2017. године у основним
судовима, односно општинскоj управи.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о

држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима, односно
уверење о положеном правосудном испиту.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) је између осталог прописано да су органи у обавези да по
службеној дужности, када је то неопходно за
одлучивање, у складу са законским роковима,
бесплатно размењују, врше увид, обрађују и
прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако
странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Потребно је да учесник конкурса у
делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на
који начин жели да се прибаве његови подаци
из службених евиденција.
VIII Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли претходне фазе
изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења доставе
наведене доказе који се прилажу у конкурсном
поступку. Кандидати који не доставе наведене
доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или
прибављених доказа не испуњавају услове
за запослење, писмено се обавештавају да су
искључени из даљег изборног поступка. Докази
се достављају на адресу Министарства финансија, Београд, Кнеза Милоша 20.
IX Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и
који испуњавају услове предвиђене огласом о
јавном конкурсу, на основу података наведених
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак
ће се спровести, почев од 8. јула 2021. године, о чему ће кандидати бити обавештени на
бројеве телефона или електронске адресе које
су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити
у Служби за управљање кадровима, у Палати
„Србија”, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило). Провера посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама
Министарства финансија, Кнеза Милоша 20 у
Београду. Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на
контакте (бројеве телефона или електорнске
адресе), које наведу у својим пријавама.
X Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса
пунолетан; да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.
XI Трајање радног односа: За сва радна
места радни однос се заснива на неодређено
време.
XII Лица која су задужена за давање обавештења: Зора Амановић и Деса Недовић, тел.
011/3642-665.
XIII Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве на конкурс: Пријаве на
конкурс шаљу се поштом или предају непосредно на писарници Министарства финансија, Кнеза Милоша 20, Београд, са назнаком „За јавни
конкурс за попуњавање извршилачког радног
места”.
26.05.2021. | Број 935 |
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НАПОМЕНE: Чланом 9 Закона о државним службеницима прописано је да су кандидатима при
запошљавању у државни орган под једнаким
условима доступна сва радна места и да се
избор кандидата врши на основу провере компетенција. Кандидати који први пут заснивају
радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на
рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним
државним стручним испитом немају предност у
изборном поступку у односу на кандидате без
положеног државног стручног испита.
Пробни рад је обавезан за све који први пут
заснивају радни однос у државном органу.
Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци.
Државни службеник на пробном раду који је
засновао радни однос на неодређено време
и државни службеник који је засновао радни
однос на неодређено време, а који нема положен државни стручни испит, полаже државни
стручни испит у року од шест месеци од дана
заснивања радног односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене
решењем конкурсне комисије.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија
коју је именовао министар финансија.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Министарства финансија, на интерент презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-Управе, на
интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
У БЕОГРАДУ
Више јавно тужилаштво у Београду на основу
члану 34 Закона о јавном тужилаштву („Службени гласник Републике Србије”, број 116/08,
104/09, 101/10, 78/11, 101/11, 38/12, 121/12,
101/13, 111/14, 117/14, 106/15 и 63/16), чланова 49 и чл 61 Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Србије”
број 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08,
104/09, 99/14, 94/17, 95/18), члана 9 Уредбе
о спровођењу интерног и јавног конкурса за
попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник Републике Србије”
број 41/07, 109/09, 99/14, 94/17 и 95/18), Правилника о саставу конкурсне комисије, начину
провере компетенција, критеријумима и мерилима за избор на извршилачка радна места у
судовима и јавним тужилаштвима („Службени
гласник Републике Србије” број 30/19) члана
27, члана 14, члана 21 и члана 32а Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Вишем јавном тужилаштву у Београду А бр. 319/19 од 13.03.2019.
године, са изменама од 04.06.2019. године, 11.07.2019. године, 21.12.2020. године и
21.01.2021. године и Закључка Комисије за
давање сагласности за ново запошљавање
и додатно радно ангажовање код корисника
јавних средстава 51 – број 112-3786/21 od
27.04.2021. године, Мишљења Министарства
финансија број 112-01-152/21 од 18.03.2021.
године датом на основу члана 27к Закона о
буџетском систему (Службени гласник Републике Србије” број 149/2020), и Одлуке о
расписивању јавног конкурса у Вишем јавном тужилаштву у Београду П број 596/21 од
17.05.2021. године, оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
У ВИШЕМ ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ
У БЕОГРАДУ
I Орган у коме се попуњавају радна места:
Више јавно тужилаштво у Београду, Београд,
Савска 17а
II Радна места која се попуњавају:

1. Руководилац Службе за
рачуноводствене послове у звању
вишег саветника
1 извршилац

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

18

| Број 935 | 26.05.2021.

Опис посла: Руководи и организује рад службе, и одговоран је за правилан, ефикасан и
ажуран рад запослених у служби, координира и
надзире рад државних службеника и намештеника у служби, одговоран је за благовремену
и правилну израду предлога финансијског плана, завршног рачуна и осталих финансијских
извештаја, контролише реализацију буџетских
средстава у складу са квотама у одобреним
апропријацијама, одобрава захтеве за плаћање,
одговоран је за вођење пословних књига и за
израду финансијских извештаја у складу са
прописима о буџетском рачуноводству, прати реализацију плаћања по профактурама и
рачунима за јавне набавке, услуга и радова
са финансијског аспекта, израђује извештаје о
материјално-финансијском пословању, стара се
о благовременом обезбеђивању финансијских
средстава за пословање органа, стара се о примени свих прописа из области финансисјко-материјалног пословања, обавља и друге послове
по налогу јавног тужиоца и по захтеву Министарства правде.

Услови: стечено високо образовање из научне
области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит за рад у
државним органима, радно искуство у струци
од најмање седам година и потребне компетенције за ово радно место.

2. Тужилачки помоћник у звању
саветника
3 извршиоца

Опис послова: Тужилачки помоћник помаже
јавном тужиоцу и заменику јавног тужиоца у
раду, израђује нацрте једноставнијих поднесака, узима на записник кривичне пријаве, поднеске и изјаве грађана, врши надзор и по упутствима јавног тужиоца односно заменика јавног
тужиоца послове предвиђене законом и другим
прописима.
Услови: стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године и
положен правосудни испит и потребне комепетенције за ово радно место

3. Уписничар у звању референта
3 извршиоца

Опис посла: Води одређени уписник, евидентира кретање предмета, обележава номенклатурне знаке на попису списа, уводи и разводи
предмете у уписнику, води регистар за одговарајући уписник, сређује и архивира завршене
предмете, саставља статистичке прегледе по
уписницима, попуњава статистичке упитнике,
обавља и друге послове који произилазе из
рада писарнице и по налогу управитеља писарнице.
Услови: средња школска спрема друштвеног, природног или техничког смера, положен
државни стручни испит за рад у државним
органима, радно искуство у струци од најмање
две године и потребне компетенције за ово
радно место.

4. Техничар за ИТ подршку
у звању референта
1 извршилац

Опис послова: Инсталира и одржава систем
и комуникациони софтвер, рачунарске мреже,
штампаче и другу периферну оперму, исталира и одржава активну и пасивну комуникациону
опрему, администрира ЛАН Тужилаштву, пружа
основно упознавање корисника са начином рада
помоћу рачунара и прикључење на интернет,
администрира приступ интернету и администрира електронску пошту (e-mail), прати вирусне програме на интернету и примењује антивирусне заштите, води евиденцију информатичке,
телекомуникационе опреме и осталих основних
средстава у Тужилаштву, води рачуна о њиховој
исправности, евидентира потребе за поправкама, као и потребе за набавком истих, израђује
пратећу документацију, помаже у спровођењу
статистичких послова и обавља друге послове
по налогу секретара Тужилаштва.
Услови: IV степен стручне спреме друштвеног, природног или техничког смера, најмање
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две године радног искуства у струци, положен
државни стручни испит и потребне компетенције за ово радно место.
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из
више обавезних фаза у којима се проверавају
опште функционалне, посебне функционалне и
понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
1. Провера општих функционалних компетенција
Свим кандидатима који учествују у изборном
поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције и то:
– организација и рад државних органа Републике Србије (провера ће се вршити путем писаног
теста);
– дигитална писменост (провера ће се вршити
практичним радом на рачунару или увидом у
доказ о познавању рада на рачунару);
– пословна комуникација (провера ће се вршити писаном симулацијом).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост”, ако
кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању
рада на рачунару, на траженом нивоу и жели
да на основу њега буде ослобођен тестирања
компетенције – дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу „Рад на рачунару“), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној
фотокопији. Комисија ће на основу приложеног
доказа одлучити да ли може или не може да
прихвати доказ који је приложен уместо тестовне провере.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Вишег јавног
тужилаштва у Београду, www.bg.vi.jt.rs
2. Провера посебних функционалних компетенција:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција,
међу кандидатима који су испунили мерила за
проверу општих функционалних компетенција,
врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
За радно место под редним бројем 1) –
руководилац службе за рачуноводствене
послове:
Посебна функционална компетенција у области
рада у служби за рачуноводствене послове у
јавном тужилаштву – буџетски систем Србије
(провера ће се вршити писаним путем – тестом
и усменим путем – разговором са кандидатом).
Посебна функционална компетенција у области
рада у служби за рачуноводствене послове
у јавном тужилаштву – планирање буџета и
извештавање (провера ће се вршити писаним
путем – тестом и усменим путем – разговором
са кандидатом).
Посебна функционална компетенција за радно
место руководилац службе за рачуноводствене
послове – познавање релевантних прописа из
делокруга органа Правилника о управи у јавном
тужилаштву и Закон о државним службеницима
(провера ће се вршити писаним путем – тестом
и усменим путем – разговором са кандидатом).
За радно место под редним бројем 2) –
тужилачки помоћник:
Посебна функционална компетенција у области
рада управа у јавном тужилаштву – провера ће
се вршити писаним путем – тестом и усменим
путем – разговором са кандидатом.
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Посебна функционална компетенција за радно место тужилачки помоћник – поседовање
знања и вештина за израду нацрта тужилачких
аката (провера ће се вршити писаним путем –
тестом и усменим путем – разговором са кандидатом).
Посебна функционална компетенција за радно
место тужилачки помоћник – вештине управљања преткривичним поступком (провера ће
се вршити писаним путем – тестом и усменим
путем – разговором са кандидатом).
За радно место под редним бројем 3) –
уписничар
Посебна функционална компетенција у области
рада писарница у јавном тужилаштву – познавање прописа релевантних за надлежност и
организацију јавног тужилаштва (провера ће
се вршити писаним путем – тестом и усменим
путем – разговором са кандидатом).
Посебна функционална компетенција у области
рада писарница у јавном тужилаштву – поседовање знања и вештина потребних за рад
на пословном софтверу – САПО (провера ће
се вршити писаним путем – тестом и усменим
путем – разговором са кандидатом).
Посебна функционална компетенција за радно
место упинсичар – познавање релевантних прописа из делокруга органа Правилника о управи у јавном тужилаштву и Закон о државним
службеницима (провера ће се вршити писаним
путем – тестом и усменим путем – разговором
са кандидатом).
За радно место под редним бројем 4) техничар за ИТ подршку:
Посебна функционална компетенција у области
рада одељења за информатику и аналитику у
јавном тужилаштву – Оffice пакет и интернет
технологије (провера ће се вршити писаним
путем – тестом и усменим путем – разговором
са кандидатом).
Посебна функционална компетенција у области
рада одељења за информатику и аналитику у
јавном тужилаштву – хардвер (провера ће се
вршити писаним путем – тестом и усменим
путем – разговором са кандидатом).
Познавање прописа релевантних за надлежност
и организацију јавног тужилаштва (провера ће
се вршити писаним путем – тестом и усменим
путем – разговором са кандидатом)
3. Провера понашајних компетенција:
Понашајне компетенције су: управљање информацијама; управљање задацима и остваривање
резултата; оријентација ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних
односа; савесност, посвећеност и интегритет,
и њихову проверу вршиће дипломирани психолог на основу интервјуа базираног на компетенцијама и упитника.
4. Интервју са Комисијом и вредновање
кандидата: Процена мотивације за рад на
радном месту и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са
комисијом (усмено).
Све наведене компетенције комисија ће проверити у року од два месеца рачунајући од дана
истека рока за пријаву на оглас по предметном конкурсу. База питања биће објављена на
интернет страници тужилаштва (www.bg.vi.jt.rs).
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА
IV Место рада: Београд, стално седиште Савска 17а.

V Трајање радног односа: Радни однос се
заснива на неодређено време
VI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса
пунолетан; да има прописану стручну спрему и
да испуњава услове одређене законом и Правилником о унтрашњем уређењу и систематизацији радних места; да учеснику конкурса раније
није престајао радни однос у државном органу
због теже повреде дужности из радног односа; да учесник конкурса није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци ( чл. 45 став 1
Закона о државним службеницима).
VII Образац пријаве на конкурс и докази
који се прилажу: Пријава на конкурс подноси се на Обрасцу пријаве за одговарајуће радно место који је доступан на интернет страници Вишег јавног тужилаштва у Београду www.
bg.vi.jt.rs или у штампаној верзији у Управи
тужилаштва: Савска 17а, кабинет 28 на шестом
спрату.
Образац пријаве мора бити својеручно потписан.
Образац пријаве на конкурс садржи: податке
о конкурсу; личне податке; адресу становања;
телефон, електронску адресу; образовање,
стручне и друге испите подносиоца пријаве који
су услов за заснивање радног односа; податак о
знању рада на рачунару; податак о знању страног језика; додатне едукације; радно искуство;
посебне услове; добровољно дату изјаву о припадности националној мањини; посебне изјаве
од значаја за учешће у конкурсним поступцима
у државним органима.
Пријава на јавни конкурс може се поднети
путем поште или непосредно на адресу: Савска 17а.
Приликом пријема пријаве на јавни конкурс,
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује на јавном конкурсу. Подносилац пријаве биће обавештен о додељеној
шифри у року од три дана од дана пријема
пријаве на начин на који је у пријави назначио
за доставу обавештења.
VIII Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и
који испуњавају услове предвиђене огласом о
јавном конкурсу, на основу података наведених
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак
ће се спровести, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (адресе или
бројеви телефона) које су навели.
Провера свих комептенција ће се вршити у
просторијама Вишег јавног тужилаштва у Београду, Савска 17а. Учесници конкурса који су
успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену
спровођења наредне фазе изборног поступка
на контакте (бројеве телефона или имејл-адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.
IX Остали докази које прилажу само кандидати који су успешно прошли фазе
изборног поступка пре интервјуа са комисијом:
– оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених;
– оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству;
– уверење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 месеци);
– уверење да није осуђиван на казну затвора од
најмање шест месеци (не старије од 6 месеци);
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– потврда да кандидату раније није престајао
радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа (само они
кандидати који су радили у државном органу);
– оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема;
– оригинал или oверена фотокопија доказа о
радном искуству у струци (потврде, решења и
други акти из којих се види на којим пословима
и са којом стручном спремом је стечено радно
искуство);
– уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима. Кандидати без положеног државног стручног испита
за рад у државним органима примају се на рад
под условом да тај испит положе до окончања
пробног рада
– сертификат или други доказ о познавању
рада на рачунару (уколико поседује исти)
– Образац 1 – Изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам доставити податке о чињеницима о којима се води службена евиденција
или ће то орган учинити уместо њега
Одредбама чланова 9 и 103 Закона о општем
управном поступку („Службени Гласник Републике Србије” бр. 18/2016) прописано је између
осталог да у поступку који се пoкpehe по
захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и oбpaђује 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.
Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: извод из матичне рођених,
уверење о држављанству, уверење о положеном правосудном испиту, уверење о положеном државном стручном испиту, уверење да се
против кандидата не води кривични поступак
и уверење да кандидат није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.
Наведене доказе кандидат може доставити уз
пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег
спровођења изборног поступка
Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са комисијом позваће се да у року од 5 (пет) радних дана од
дана пријема обавештења приложе остале
доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који у остављеном року не приложе остале доказе који се прилажу у конкурсном
поступку, односно који на основу достављених
или прибављених доказа не испуњавају услове
за запослење, писаним путем се обавештавају
да су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на надресу наведену у
огласу.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству
и извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају на
радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно
у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу
бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као
поверени посао).
X Рок за подношење пријава: износи 8
(осам) дана од дана оглашавања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови”
XI Адреса на коју се подносе пријаве на
јавни конкурс: Пријаве се подносе Вишем јав-
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ном тужилаштву у Београду, Савска 17а, Београд, са назнаком „Пријава на јавни конкурс
– за извршилачко радно место” (навести назив
радног места за које се подноси пријава).
XII Изборни поступак: Списак кандидата
који испуњавају услове за запослење на радном
месту и међу којима се спроводи изборни поступак, објављује се на интернет презентацији
тужилаштва према шифрама њихове пријаве.
Кандидате који успешно заврше писмену проверу општих функционалних компетенција
конкурсна комисија ће обавестити о времену и
месту провере посебних функционалних компетенција, а потом и о времену и месту провере
понашајних компетенција и на крају обавити
интервју са кандидатима.
XIII Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Јелена Милутиновић Зиљкић, секретар у Вишем јавном
тужилаштву у Београду, контакт телефон:
011/745-1201 или зграда тужилаштва, Савска
17а, канцеларија 28 на шестом спрату.
Напомене: Сви докази прилажу се на српском
језику, односно уколико су на страном језику
морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашhеног судског тумача.
Диплома којом се потврђује стручна спрема,
а која је стечена у иностранству мора бити
нострификована.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве биће одбачене Закључком комисије.
Кандидати који први пут заснивају радни однос
у државном органу подлежу пробном раду
од шест месеци. Кандидати без положеног
државног стручног испита за рад у државним
органима примају се на рад под условом да
тај испит положе до окончања пробног рада.
Кандидати са положеним државним стручним
испитом/правосудним испитом немају предност
у изборном поступку у односу на кандидате без
положеног државног стручног испита.
Свака фаза изборног поступка у селекцији кандидата биће елиминациона
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Вишег јавног
тужилаштва у Београду www.bg.vi.jt.rs.
Обавештавају се учесници јавног конкурса да
ће се документација враћати искључиво на
писани захтев учесника.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Вишег јавног тужилаштва у Београду www.
bg.vi.jt.rs, на порталу е-Управе, на огласној
табли, интернет презентацији и периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови”.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

НОВИ СА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
На основу чл. 55 и 61 став 1 Закона о државним
службеницима („Службени гласник РС”, број
79/05...157/20), члана 9 став 3, члана 11 став
1, члана 13 став 1 и 2, члана 14 и чланa 26
став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за
попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, број 2/19), Правилника о саставу конкурсне комисије, начину провере компетенције, критеријумима и мерилима
за избор на извршилачка радна места у судовима и јавним тужилаштвима („Службени гласник
РС”, број 30/19), а у складу са Правилником о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Основном суду у Новом Саду посл.
бр. Су I-9-1/19 од 06.03.2019. године са изменама посл. бр. Су I-9-1/19-1 од 01.10.2019. године, посл. бр. Су I-9-1/20 од 27.01.2020. године
и посл. бр. Су I-9-1/20-1 од 20.10.2020. године, као и на основу члана 27к. став 1. Закона о
буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,
108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17,
95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), председник Основног суда у Новом Саду, судија Тамара Радовић
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА ДРЖАВНИХ
СЛУЖБЕНИКА У ОСНОВНОМ СУДУ
У НОВОМ САДУ
I Орган у коме се радна места попуњавају:
Основни суд у Новом Саду, Нови Сад, Сутјеска 3
II Радна места која се попуњавају:

1. Извршилачко радно место
секретар Суда, звање: самостални
саветник
1 извршилац

Опис послова радног места: Помаже председнику Суда у вршењу послова судске управе,
израђује нацрте нормативних аката, прима
странке, обавља послове у вези састављања
статистичких и других извештаја о раду суда,
припрема акте о правима из радних односа запослених, израђује нацрте решења о
заснивању и престанку радног односа и друга решења о правима и обавезама запослених
у суду, издаје уверења и потврде из области
радних односа, организује административно-техничке послове судске управе, обавља
послове уређивања унутрашњег пословања у
суду, обавља послове везане за безбедност и
здравље на раду, припрема извештаје надлежним органима који захтевају изјашњење о притужбама странака, учествује у изради кадровског плана и финансијског плана у сарадњи са
менаџером суда и шефом рачуноводства, при
вршењу својих дужности стара се о координацији и остваривању сарадње са другим државним органима, владиним и невладиним организацијама, припрема материјал за седнице свих
судија и води записник, стара се о оглашавању
и спровођењу поступка за пријем запослених
у судску администрацију (спровођење јавног и
интерног конкурса), учествује у раду конкурсне комисије, прати примену прописа и измене закона, те предлаже имплементацију нових
прописа битних за законит и правилан рад
суда, сарађује са надлежним службама за запошљавање, пензијско-инвалидско и здравствено
осигурање, обавља и друге послове по налогу
председника Суда.
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Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области правне науке
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање две године радног искуства у правној струци од чега две
године радног искуства у правној струци након
положеног правосудног испита и потребне компетенције за ово радно место.

2. Извршилачко радно место
управитељ писарнице,
звање: сарадник
1 извршилац

Опис послова радног места: Организује и руководи радом судских писарница, контролише рад
шефова писарницa, доставне службе, пријема,
овере и архиве, стара се о примени Судског
пословника и других прописа и упутстава о
раду судске писарнице, саставља све потребне
статистичке извештаје о целокупном раду суда,
прима странке у вези притужби на рад судских
писарница, обавља и друге послове по налогу
председника суда.
Услови за рад на радном месту: стечено високо
образовање из области друштвених или техничких наука на основним академским студијама у
обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању
до три године и најмање три године радног
искуства у струци и потребне компетенције за
ово радно место.

3. Извршилачко радно место
судијски помоћник – виши судијски
сарадник, звање самостални
саветник
5 извршилаца

Опис послова радног места: Помаже судији у
раду, израђује нацрте судских одлука, проучава
правна питања, судску праксу и правну литературу, израђује нацрте правних схватања, поступа у парничним, ванпарничним и извршним
предметима у складу са процесним законима из
тих материја, врши и друге послове самостално или под надзором и по упутствима судије и
председника Суда.
Услови за рад на радном месту: стечено високо
образовање из научне области правне науке на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
4 године или специјалистичким студијама на
факултету, две године радног искуства у правној струци након положеног правосудног испита,
познавање рада на рачунару и потребне компетенције за рад за ово радно место.
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више
обавезних фаза у којима се проверавају опште
функционалне компетенције, посебне функционалне компетенције, понашајне компетенције и
фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
1. Провера општих функционалних компетенција
– организација и рад државних органа Републике Србије (провера ће се вршити писаним
путем – тест);
– дигитална писменост (провера ће се вршити решавањем задатака практичним радом на
рачунару);
Бесплатна публикација о запошљавању

– пословна комуникација (провера ће се вршити писменом симулацијом).

ност суда – провера ће се вршити писаним
путем – тестом.

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост”, ако
кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању
знања и вештина из наведених области на траженом нивоу и жели да на основу њега буде
ослобођен тестирања компетенције „Дигитална
писменост”, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу
*рад на рачунару), достави и тражени доказ у
оригиналу или овереној фотокопији.

Посебна функционална компетенција за радно место судијски помоћник – виши судијски
сарадник – поседовања знања и вештина за
израду нацрта судских одлука и других аката
– провера ће се вршити усменим путем – разговор са кандидатом.

Провера сваке од општих функционалних компетенција не може трајати дуже од једног сата.
Кандидати који су освојили један бод у провери
одређене компетенције, искључују се из даљег
изборног поступка.
Информације о материјалу за припрему кандидата за проверу опште функционалне компетенције „организација и рад државних органа
Републике Србије” могу се наћи на интернет
презентацији суда.
2. Провера посебних функционалних компетенција
Међу кандидатима врши се провера посебних
функционалних компетенција за радно место
секретар Суда:
Посебна функционална компетенција у области
рада судска управа – познавање материјалних
и процесних прописа релевантних за надлежност суда – провера ће се вршити писаним
путем – тестом.
Посебна функционална компетенција за радно
место секретар Суда – познавање подзаконских
аката, интерних процедура и других аката органа релевантних за обављање послова радног
места секретар суда – провера ће се вршити
усменим путем – разговор са кандидатом.
Посебна функционална компетенција за радно место секретар Суда – поседовање знања
и вештина за израду нацрта нормативних и
других аката – провера ће се вршити усменим
путем – разговор са кандидатом.
Међу кандидатима врши се провера посебних
функционалних компетенција за радно место
управитељ писарнице:
Посебна функционална компетенција у области
рада судска писарница – познавање прописа релевантних за надлежност и организацију
рада суда – провера ће се вршити писаним
путем – тестом.
Посебна функционална компетенција за радно
место управитељ писарнице – познавање подзаконских аката, интерних процедура и других
аката органа релевантних за обављање послова радног места управитељ писарнице – провера ће се вршити усменим путем – разговор са
кандидатом.
Посебна функционална компетенција за радно
место управитељ писарнице – познавање прописа којима се уређује употреба печата и штамбиља у државном органу – провера ће се вршити усменим путем – разговор са кандидатом.
Међу кандидатима врши се провера посебних
функционалних компетенција за радно место
судијски помоћник-виши судијски сарадник:
Посебна функционална компетенција у области
рада судска управа – познавање материјалних
и процесних прописа релевантних за надлеж-

Посебна функционална компетенција за радно место судијски помоћник – виши судијски
сарадник – вештине презентације, вештине
управљања поступком и вештине извештавања
у предметима – провера ће се вршити усменим
путем – разговор са кандидатом.
Писани тест се састоји од 15 питања са више
понуђених одговора. Кандидати одговарају на
питања заокруживањем једног од понуђених
одговора. Време за израду теста је 45 (четрдесет пет) минута. 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 недозовољеним
средствима (коришћење уџбеника, бележака,
мобилних телефона, преписивање и др.) комисија ће удаљити кандидата са теста. У том случају сматра се да кандидат није положио тест.
Разговор са кандидатом захтева да се у усменом облику да предлог решења одређеног задатака који је типичан за обављање послова радног места. Време за припрему задатака је 15
(петнаест) минута.
Мерила која ће бити коришћена за вредновање
функционалних компетенција путем разговора
са кандидатима су следећа: стручна заснованост, аналитичност, систематичност, прецизност и тачност у навођењу података и јасноћа у
изношењу личног става и мишљења.
3. Провера понашајних компетенција:
Провера понашајних компетенција и то: управљање информацијама, управљање задацима и
остваривање резултата, оријентација ка учењу
и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и
интегритет, вршиће се од стране дипломираног
психолога путем упитника.
4. Интервју са комисијом и вредновање
кандидата: Процена мотивације за рад на
радном месту и прихватање вредности државних органа – провераће се путем интервјуа са
комисијом (усменим путем).
IV Врста радног односа и место рада: Радни однос се заснива на неодређено време у
Основном суду у Новом Саду. Место рада: Нови
Сад, Сутјеска 3.
V 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 у трајању од најмање шест месеци.
VI Датум оглашавања и рок за подношење
пријава на конкурс: Датум оглашавања:
26.05.2021. године. Јавни конкурс је оглашен на
огласној табли Основног суда у Новом Саду, на
интернет презентацији Основног суда у Новом
Саду, на порталу е-Управе и на интернет презентацији и у периодичном издању Националне
службе за запошљавање.
Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 (осам)
дана и почиње да тече наредног дана од дана
26.05.2021. | Број 935 |
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објављивања јавног конкурса у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање – публикацији „Послови”. Последњи дан
рока за подношење пријава је 03.06.2021. године.
VII Пријава на конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Основног суда у Новом Саду
www.ns.os.sud.rs.
Уредно попуњен, одштампан и потписан Образац пријаве подноси се непосредно у Основном
суду у Новом Саду, Нови Сад, Сутјеска 3, канцеларија број 255 (2. спрат зграде правосудних
органа), административно-техничком секретару
судске управе или путем поште на исту адресу са назнаком „Пријава на јавни конкурс за
попуњавање извршилачких радних места – Су
V-35-176/21”.
Свака 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 на конкурс ће
о додељеној шифри бити обавештени у року
од три дана од пријема пријаве, достављањем
наведеног податка на начин који је у пријави
назначен за доставу обавештења.
VIII Докази које прилажу кандидати који
су успешно прошли фазу провере посебних
функционалних компетенција, пре интервјуа са
Конкурсном комисијом:
– биографија са наводима о досадашњем радном искуству;
– оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству Републике Србије;
– оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених;
– оригинал или оверена фотокопија дипломе
којом се потврђује стручна спрема;
– оригинал или оверена фотокопија уверења о
положеном правосудном испиту (за пријаве за
радна места секретар суда и судијски помоћник-виши судијски сарадник);
– потврда да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због
теже повреде радне дужности из радног односа издата од стране државног органа у коме је
учесник јавног конкурса био у радном односу;
– оригинал уверење да учесник конкурса
није осуђиван на казну затвора од најмање 6
(шест) месеци, издато од стране Министарства
унутрашњих послова Републике Србије, не старије од шест месеци;
– Образац 1 – или 1а – изјава у којој се учесник конкурса опредељује да ли ће сам доставити податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција или ће то орган учинити
уместо њих. Одредбама члана 9. и члана 103.
Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/2016) прописано је
између осталог да у поступку који се покреће
по захтеву странке орган може да врши увид,
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција
када је то неопходно за одлучивање, осим ако
странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. 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 6 (шест) месеци. Потребно
је да кандидат попуни изјаву (образац 1. или
1а.) којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се
води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Обрасци 1. и 1а. могу се преузети на интернет презентацији Основног суда
у Новом Саду у оквиру обавештења о конкур-
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су. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз
напред наведене доказе.
Државни службеник који се пријављује на конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење
о распоређивању или премештају на радном
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 јединицима, пријемним канцеларијама
основних судова односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01.03.2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.
Сви докази прилажу се на српском језику,
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.
IX Рок за подношење доказа: Кандидати
који су успешно прошли фазу провере посебних функционалних компетенција, пре интервјуа са Конкурсном комисијом, позивају се да
у року од 3 (три) радна дана од дана пријема
обавештења доставе наведене доказе који се
прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на
основу достављених или прибављених доказа
не испуњавају услове за запослење, писмено се
обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се предају непосредно на напред наведену адресу суда или достављају путем поште
на напред наведену адресу суда са назнаком
„За јавни конкурс”.
Х Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и
који испуњавају услове предвиђене огласом о
јавном конкурсу, на основу података наведених
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак
ће се спровести у просторијама Основног суда у
Новом Саду, Нови Сад, Сутјеска 3.
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. Кандидати који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту
и времену спровођења наредне фазе изборног
поступка на контакте (бројеве телефона или
имејл-адресе) које наведу у својим обрасцима
пријаве.

број 18/16) прописано је, између осталог, да је
орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се
води службена евиденција, да их прибавља и
обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који
се покреће по захтеву странке орган може да
врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће
те податке прибавити сама (члан 103. став 3).
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве Конкурсна комисија ће
одбацити решењем.
Положен државни стручни испит није услов,
нити предност за заснивање радног односа.
Пробни рад је обавезан за оне који први пут
заснивају радни однос у државном органу.
Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима прописано је да су кандидатима при
запошљавању у државни орган, под једнаким
условима доступна сва радна места и да се
избор кандидата врши на основу провере компетенција.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија
именована одлуком председника Основног суда
у Новом Саду.
Обавештавају се учесници конкурса да ће се
документација враћати искључиво на писани
захтев учесника.
Основни суд у Новом Саду 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 испуњавају прописане услове. Сви изрази и појмови који су у овом
огласу изражени у мушком граматичком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Основног суда у Новом Саду www.ns.os.
sud.rs, на огласној табли Основног суда у Новом
Саду, на порталу е-Управе и на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Образац пријаве на конкурс за свако радно
место, може се преузети на званичној интернет
презентацији Основног суда у Новом Саду www.
ns.os.sud.rs.

ХI Лица задужена за давање обавештења
о конкурсу: Јована Ђордан и Драгана Ђогић,
контакт телефон: 021/4876-100, лок. 395, или
зграда правосудних органа у Новом Саду, Сутјеска 3, канцеларија број 256 (2. спрат).
Напомене: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном правосудном испиту
и уверење да кандидат није осуђиван. Законом
о општем управном поступку („Сл. гласник РС”,

Посао се не чека,
посао се тражи
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ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
У ВРБАСУ
21460 Врбас, Палих бораца 9Ц

Основно јавно тужилаштво у Врбасу, на основу члана 47, члана 48, члана 54 и члана 55
Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, број 79/2005, 81/2005 – испр.,
83/2005 – испр., 64/2007, 67/2007 – испр.,
116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018
и 157/20), члана 17, члана 18, члана 20 и члана 21 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за
попуњавање радних места у државним органима („Сл. гласник РС” бр. 2/19), чланова 5,
7, 9, 10, 14, 15, 16, чланова 19, 21, 22, 23 и
26 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), Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Основном јавном тужилаштву
у Врбасу број А 72/19 од 12.03.2019. године и Правилника о измени правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Основном јавном тужилаштву у
Врбасу број А 72/19 од 25.06.2019. године и
Одлуке руководиоца Основног јавног тужилаштва у Врбасу о попуњавању извршилачких
радних места у Основном јавном тужилаштву
у Врбасу јавним конкурсом А број 141/21 од
14.05.2021. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
за попуњавање извршилачких
радних места у
Основном јавном тужилаштву у
Врбасу
I Орган у коме се радно место попуњава:
Основно јавно тужилаштво у Врбасу, Палих
бораца 9ц, Врбас.
II Радно место које се попуњава:

Записничар – референт
III Опис послова: По годишњем распореду
послова обавља све дактилографске послове
у предметима додељеним у рад тужиоцу код
кога је распоређен, пише записнике, води унос
текстова по диктату и са диктафонских трака
врши препис текстова и рукописа и израђује
све врсте табела, у сарадњи са корисницима услуга коригује унете податке, стара се о
савременом обликовању текста, припрема и
штампа завршене материјале и дистрибуира
их корисницима услуга, стара се о чувању и
преносу податка, доступности материјала,
исправности биротехничке опреме и рационалном коришћењу канцеларијског и другог
потрошног материјала, води уписник за евеиденцију штампаних ствари и публикација, води
евиденцију о свом раду, ради и друге послове
по налогу јавног тужиоца.
IV Услови: III или IV степен средње школске
спреме друштвеног, природног или техничког смера, најмање две године радног искуства у струци, положен испит за дактилографа
1-а класе, положен државни стручни испит и
потребне компетенције.
V ФАЗЕ ИЗБОРНОГ ПОСТУПКА
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне компетенције, посебне функционалне
компетенције, понашајне компетенције и фаза
у којој се спроводи интервју са Комисијом.
Бесплатна публикација о запошљавању

1. Провера општих функционалних компетенција: Свим кандидатима који учествују у
изборном поступку прво се проверавају опште
функционалне компетенције и то: организација
и рад државних органа Републике Србије (провера ће се вршити путем писаног теста); дигитална писменост (провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом у доказ,
сертификат о познавању рада на рачунару);
пословна комуникација (провера ће се вршити
писаном симулацијом).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост”, ако
кандидат поседује важећи сертификат, потврду
или други одговарајући доказ о познавању рада
на рачунару, на траженом нивоу и желите да на
основу њега будете ослобођени тестирања компетенције – „дигитална писменост”“, неопходно
је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној
фотокопији. Комисија ће на основу приложеног
доказа донети одлуку да ли може или не може
да прихвати доказ који сте приложили уместо
тестовне провере.
2. Провера посебних функционалних компетенција: Након сачињавања извештаја о
резултатима провере општих функционалних
компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних
функционалних компетенција, и то:
- Посебна функционална компетенција у
области рада из области административни
послови (канцеларијско пословање и припрема
материјала и вођење записника).
- Посебна функционална компетенција у
области дактилобиро (познавање прописа
релевантних за надлежности и организацију у
јавном тужилаштву), положен испит за дактилографа 1А класе - доказује се уверењем, сертфикатом који се подноси уз пријаву).
- Посебна функционална компентенција у
области релевантни прописи из делокруга радног места (Правилник о управи у јавним тужилаштвима и Закон о државним службеницима,
познавање подзаконских аката, интерних процедура и других аката органа релевантних за
обављање послова радног места записничар).
3. Провера понашајних компетенција:
Понашајне компетенције су: управљање информацијама; управљање задацима и остваривање
резултата рада; оријентација ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних
односа; савесност, посвећеност и интегритет
(провераваће се од стране дипломираног психолога - писаним путем - упитник).
4. Интервју са Комисијом и вредновање
кандидата: Процена мотивације за рад на
радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са
комисијом. Временски оквир провере свих компетенција је три месеца од дана истека рока за
подношење пријава на конкурс.
VI Место рада: Врбас, Палих бораца 9ц.
VII Трајање радног односа: Радни однос се
заснива на неодређено време
VI I I О п ш ти ус л о в и з а з ап о с лење:
држављанство Републике Србије; да је учесник
конкурса пунолетан; да има прописану стручну
спрему и да испуњава услове одређене законом
и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места; да учеснику конкурса
раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног
односа; да учесник конкурса није осуђиван на

казну затвора од најмање шест месеци (члан
45 став 1 Закона о државним службеницима).
IX Образац пријаве на конкурс и докази
који се прилажу: Пријава на конкурс подноси се на Обрасцу пријаве који је доступан на
интернет страници Основног јавног тужилаштва у Врбасу: www.vb.os.jt.rs, или у штампаној
верзији у управи тужилаштва, Палих бораца 9ц. Образац пријаве мора бити својеручно
потписан. Образац пријаве на конкурс садржи: податке о конкурсу, личне податке, адресу становања, телефон, електронску адресу,
образовање, стручне и друге испите подносиоца пријаве који су услов за заснивање радног
односа, податак о знању рада на рачунару,
податак о знању страног језика, додатне едукације, радно искуство, посебне услове, добровољно дату изјаву о припадности националној
мањини, посебне изјаве од значаја за учешће
у конкурсним поступцима у државним органима. Пријава на јавни конкурс може се поднети
путем поште или непосредно на адресу: Основно јавно тужилаштво у Врбасу, Врбас, Палих
бораца 9ц. Приликом пријема пријаве на јавни
конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује на јавном конкурсу.
Подносилац пријаве биће обавештен о додељеној шифри у року од 3 дана од дана пријема
пријаве на начин који је у пријави назначио за
доставу обавештења.
X Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве благовреме, допуштене, разумљиве, потпуне и који
испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу на основу података наведених
у обрацсу пријаве на конкурс, спровешће се
изборни поступак, о чему ће учесници конкурса
бити обавештени на контакте (адресе, бројеве
телефона или имејл-адресе) које су навели у
пријави. Провера свих компетенција обавиће
се у просторијама Основног јавног тужилаштва
у Врбасу, Палих бораца 9ц. Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту
и времену спровођења наредне фазе изборног
поступка на контакте (бројеве телефона или
имејл-адресе) које наведу у својим обрасцима
пријаве.
XI Остали докази које прилажу само кандидати који су успешно прошли фазе
изборног поступка пре интервјуа са комисијом: оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или
оверена фотокопија уверења о држављанству;
уверење да није осуђиван на казну затвора од
најмање шест месеци (издаје надлежна полицијска управа, не старије од 6 месеци); потврда да кандидату раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа (или писмена изјава учесника конкурса); оригинал или оверена
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна
спрема, оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном државном стручном испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа о
радном искуству у струци (потврде, решења, и
други акти из којих се види на којим пословима
и са којом стручном спремом је стечено радно
искуство); сертификат или други доказ о познавању рада на рачунару (уколико поседује исти);
Образац 1 – Изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам доставити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција
или ће то орган учинити уместо њега.
Напомена: одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени
гласник РС”, број 18/2016 и 95/18) прописано је,
између осталог, да у поступку који се покреће
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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. Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту, уверење да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци. Потребно
је да кандидат у делу изјава у обрасцу пријаве заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
Наведене доказе кандидат може доставити уз
пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег
спровођења изборног поступка.
Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са комисијом позваће се да у року од 5 (пет) радних дана од
дана пријема обавештења приложе остале
доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који у остављеном року не приложе остале доказе који се прилажу у конкурсном
поступку, односно који на основу достављених
или прибављених доказа не испуњавају услове
за запослење, писаним путем се обавештавају
да су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на адресу наведену у
огласу.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству
и извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају на
радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен. Сви докази се прилажу у
оригиналу или 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,
односно општинским управама као поверени
посао) као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно
општинским управама.
Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је:
осам дана и почиње да тече наредног дана од
дана оглашавања у публикацији Националне
службе за запошљавање „Послови”.
Адреса на коју се подноси пријава на јавни
конкурс: Основно јавно тужилаштво у Врбасу,
Палих бораца 9ц, Врбас, са назнаком „За јавни
конкурс”.
XII Изборни поступак: Списак кандидата
који испуњавају услове за запослење на радном
месту и међу којима се спроводи изборни поступак, објављује се на интернет презентацији
тужилаштва према шифрама њихове пријаве. Кандидате који успешно заврше писмену
проверу општих функционалних компетенција
конкурсна комисија ће обавестити о времену и
месту провере посебних функционалних компетенција, а потом и о времену и месту провере
понашајних компетенција и на крају обавити
интервју са кандидатима. Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:
тужилачки помоћник Немања Слимак, контакт
телефон: 021/704-114. Напомена: Сви докази
се прилажу на српском језику, односно уколико
су на страном језику морају бити преведени на
српски језик и оверени од стране овлашћеног
тумача. Диплома којом се потврђује стручна
спрема, а која је стечена у иностранству мора
бити нострификована. Неблаговреме, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве
биће одбачене закључком.
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Кандидати који први пут заснивају радни однос
у државном органу подлежу пробном раду
од шест месеци. Кандидати без положеног
државног стручног испита за рад у државним
органима примају се на рад под условом да
тај испит положе до окончања пробног рада.
Кандидати са положеним државним стручним
испитом немају предност у изборном поступку
у односу на кандидате без положеног државног
стручног испита.
Обавештавају се учесници јавног конкурса да
ће се документација враћати искључиво на
писани захтев учесника. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао руководилац ОЈТ у Врбасу.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији Основног јавног тужилаштва у Врбасу www.vb.os.jt.rs, на интернет презентацији
Службе за управљање кадровима: www.suk.
gov.rs, на порталу е-Управе, на огласној табли,
интернет презентацији и публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“. Сви
изрази, појмови, именице, придеви и глаголи
у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола. Информације о
материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу
се наћи на сајту Основног јавног тужилаштва у
Врбасу www.vb.os.jt.rs.

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ
23000 Зрењанин, Кеј 2. октобра 1

Виши судијски сарадник

у звању самосталног саветника
УСЛОВИ: 1. Општи услови: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику раније није престао радни
однос у државном органу због теже повреде
радне дужности и радног односа, да учесник
конкурса има општу здравствену способност за
рад, да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Посебни услови: завршен правни факултет,
односно 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.
2. Опис послова радног места: помаже судији у
раду и реферисању, проучава правна питања
у вези са радом судија у појединим предметима, израђује нацрте судских одлука и припрема правне ставове за публиковање, узима на
записник тужбе, предлоге и друге поднеске и
изјаве странака, врши самостално или под надзором и по упутствима судије друге стручне
послове и друге послове по налогу председника суда.
Положен државни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа.
Пробни рад је обавезан за оне који први пут
заснивају радни однос у државном органу.
3. Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Изборни поступак спроводи се из више обавез-

них фаза у којима се проверавају опште функционалне компетенције, посебне функционалне
компетенције, понашајне комптенције и фазе у
којој се спроводи интервју са комисијом.
Провера општих функционалних компетенција:
организација и рад државних органа Републике
Србије (провера ће се вршити писаним путем
– тест), дигитална писменост (провера ће се
вршити решавањем задатка практичним радом
на рачунару или увидом у доказ о познавању
рада на рачунару), пословна комуникација
(провера ће се вршити писаним путем – тест).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост”
(поседовање знања и вештина у основама
коришћења рачунара, основама коришћења
интенета, обради текста и табела, табеларне
калкулације), ако кандидат поседује важећи
сертификат, потврду или други одговарајући
доказ о поседовању знања и вештина из наведених области на траженом нивоу и жели да
на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције „дигитална писменост”, неопходно је
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу рад на рачунару), достави и
тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Провера сваке од општих функционалних компетенција не може трајати дуже од једног сата. Кандидати који су освојили један бод
у провери одређене компетенције, искључују
се из даљег изборног поступка. Након пријема извештаја о резултатима провере општих
функционалних компетенција врши се провера
посебних функционалних компетенција.
Провера посебних функционалних компетенције за одређено радно место: поседовање
знања и вештина за израду нацрта судских
одлука и других аката (провера ће се вршити писаним путем – тест), поседовање знања
и вештина за израду нацрта сентенци о заузетим правним ставовима (провера ће се вршити
писаним путем – тест), поседовање 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.
Провера понашајних компетенција и то: управљање информацијама, управљање задацима и
остваривање резултата, те изградња и одржавање професионалних односа. Провера понашајних компетенција ће се вршити интервјуом
са психологом.
Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на свим радним
местима и прихватање вредности државних
органа – провераваће се путем интервјуа са
комисијом (усмено).
4. Докази који се прилажу уз пријаву: Уз
пријаву на конкурс учесник је дужан да достави следеће доказе: 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 оверена копија доказа о положеном правосудном
испиту, 6. оригинал или оверена копија потврде
да учеснику раније није престајао радни однос
у државном органу због теже повреде радне
дужности из радног односа издате од стране
државног органа у коме је учесник конкурса
био у радном односу, 7. оригинал или оверена
копија лекарског уверења о општој здравственој способности за рад, 8. уверење надлежног
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органа да кандидат није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци (не старије
од шест месеци) издато од стране Министарства унутрашњих послова РС, 9. оригинал или
оверена фотокопија доказа о радном искуству у
струци (потврде, решења и други акти из којих
се може утврдити на којим пословима, са којом
стручном спремом и у ком периоду је стечено
радно искуство у струци) и 10. други докази о
стеченим знањима и вештинама.
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.
5. 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 фунционалних компетенција, провера понашајних комптенција, као и интервју са
комисијом обавиће се у просторијама Основног
суда у Зрењанину, Кеј 2. октобра 1.

Уписничар

у звању референта
УСЛОВИ: 1. Општи услови: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику раније није престао радни
однос у државном органу због теже повреде
радне дужности и радног односа, да учесник
конкурса има општу здравствену способност за
рад, да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Посебни услови: III или IV степен средње стручне спреме, друштвеног, природног или техничког смера; најмање две године радног искуства
у струци и положен државни стручни испит.
Положен државни испит није услов нити предност за заснивање радног односа.
Пробни рад је обавезан за оне који први пут
заснивају радни однос у државном органу.
2. Опис послова радног места: води помоћне књиге у складу са Судским пословником,
здружује поднеске, предмете и остала писмена,
разводи предмете и ставља клаузулу правоснажности на одлуке, води евиденцију примљених, решених, нерешених предмета и евиденцију одлука које су израђене у року, припрема
и износи председнику већа предмете у којима је
заказана расправа, странкама даје на увид списе
и наплаћује таксу за издате фотокопије из списа
предмета, даје усмена и писмена обавештења о
списима на основу података из уписника, прегледа рокове и предмете који се налазе у евиденцији и поступа по наредби судија, израђује
статистичке извештаје, обавља и друге послове
предвиђене Судским пословником, као и послове
по налогу шефа писарнице, управитеља писарнице, секретара Суда и председика Суда.
3. Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Изборни поступак спроводи се из више обавезБесплатна публикација о запошљавању

них фаза у којима се проверавају опште функционалне компетенције, посебне функционалне
компетенције, понашајне комптенције и фазе у
којој се спроводи интервју са комисијом.
Провера општих функционалних компетенција:
1) организација и рад државних органа Републике Србије (провера ће се вршити писаним
путем – тест), 2) дигитална писменост (провера
ће се вршити решавањем задатка практичним
радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару), 3) пословна комуникација (провера ће се вршити писаним путем
– тест).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост”
(поседовање знања и вештина у основама
коришћења рачунара, основама коришћења
интенета, обради текста и табела, табеларне
калкулације), ако кандидат поседује важећи
сертификат, потврду или други одговарајући
доказ о поседовању знања и вештина из наведених области на траженом нивоу и жели да
на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције „дигитална писменост”, неопходно је
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу рад на рачунару), достави и
тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Провера сваке од општих функционалних компетенција не може трајати дуже од једног сата. Кандидати који су освојили један бод
у провери одређене компетенције, искључују се
из даљег изборног поступка.
Провера посебних функционалних компетенција: 1) познавање прописа релаватних за
организацију и надлежност суда, провера ће се
вршити писаним путем – тест, 2) поседовање
знања и вештина потребних за рад на пословном софтверу за управљање предметима, провера ће се вршити писаним путем – тест, 3)
познавање канцеларијског пословања – провера ће се вршити усменим путем – разговор са
кандидатом.
Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на свим радним
местима и прихватање вредности државних
органа – провераваће се путем интервјуа са
комисијом (усмено).
4. Докази који се прилажу уз пријаву: Уз
пријаву на конкурс учесник је дужан да достави
следеће доказе: 1. биографију, 2. оригинал или
оверену копију уверења о држављанству Републике Србије, 3. оригинал или оверену копију
извода из матичне књиге рођених, 4. оригинал
или оверену копију дипломе којом се потврђује
стручна спрема, 5. оригинал или оверену копију
доказа о положеном државном испиту (уколико
је кандидат положио државни испит), 6. оригинал или оверену копију потврде да учеснику
раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде радне дужности из
радног односа издат од стране државног органа
у коме је учесник конкурса био у радном односу, 7. оригинал или оверену копију лекарског
уверења о општој здравственој способности за
рад, 8. уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци (не старије од шест месеци), издат
од стране Министарства унутрашњих послова
РС, 9. оригинал или оверену фотокопију доказа
о радном искуству у струци (потврде, решења и
други акти из којих се може утврдити на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком
периоду је стечено радно искуство у струци),
10. оригинал или оверену копију потврде о
положеном испиту за дактилографа IА или IБ
класе, 11. други докази о стеченим знањима и
вештинама.

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.
5. 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 фунционалних компетенција, провера понашајних комптенција, као и интерјву са
комисијом обавиће се у просторијама Основног
суда у Зрењанину, Кеј 2. октобра 1.

Шеф рачуноводства
у звању сарадника

УСЛОВИ: 1. Општи услови: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику раније није престао радни
однос у државном органу због теже повреде
радне дужности и радног односа, да учесник
конкурса има општу здравствену способност за
рад, да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Посебни услови: стечено високо образовање
из научне, односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским
студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; најмање три године радног искуства у струци; положен државни
стручни испит и у складу са прописима други
одговарајући стручни испит.
2. Опис послова радног места: организује целокупно материјално-финансијско пословање у
суду, ради на буџетским и ванбуџетским пословима, израђује предлоге предрачуна наменских средстава, саставља годишњи обрачун
(завршни рачун), саставља финансијски план,
периодични обрачун и периодичне извештаје,
води књиговодствену евиденцију о редовној
делатности, посебним наменама и фондовима,
саставља извештаје о материјално-финансијском пословању, стара се о правилном обрачуну
плата, вођењу послова по рачуну, одговара
за целокупну архиву рачуноводства, даје обавештења странкама, одговара за рад рачуноводства у целини по позитивним законским и
другим прописима, а обавља и друге послове
по налогу председника Суда.
Положен државни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа. Пробни рад
је обавезан за оне који први пут заснивају радни однос у државном органу.
3. Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне компетенције, посебне функционалне
компетенције, понашајне компетенције и фазе
у којој се спроводи интервју са комисијом.
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Провера општих функционалних компетенција:
организација и рад државних органа Републике
Србије (провера ће се вршити писаним путем
– тест); дигитална писменост (провера ће се
вршити решавањем задатка практичним радом
на рачунару или увидом у доказ о познавању
рада на рачунару); пословна комуникација
(провера ће се вршити писаним путем – тест).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост”
(поседовање знања и вештина у основама
коришћења рачунара, основама коришћења
интенета, обради текста и табела, табеларне
калкулације), ако кандидат поседује важећи
сертификат, потврду или други одговарајући
доказ о поседовању знања и вештина из наведених области на траженом нивоу и жели да
на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције „дигитална писменост”, неопходно је
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу рад на рачунару), достави и
тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Провера сваке од општих функционалних компетенција не може трајати дуже од једног сата. Кандидати који су освојили један бод
у провери одређене компетенције, искључују
се из даљег изборног поступка. Након пријема извештаја о резултатима провере општих
функционалних компетенција врши се провера
посебних функционалних компетенција.
Провера посебне функционалне компетенције
за одређено радно место: познавање материјалних и процесних прописа релевантних
за надлежност суда – провераваће се писаним
путем (тест), познавање метода и поступака
финансијског планирања, анализа и извештавања, терминологије, стандарда, метода и процедура из области буџетског рачуноводства,
релевантног софтвера, провера ће се вршити
писаним путем (тест), познавање канцеларијског пословања, провера ће се вршити 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.
Провера понашајних компетенција и то: управљање информацијама, управљање задацима и
остваривање резултата, те изградња и одржавање професионалних односа.
Провера понашајних компетенција ће се вршити интервјуом са психологом.
Интервју са комисијом и вредновање кандидата: процена мотивације за рад на свим радним
местима и прихватање вредности државних
органа – провераваће се путем интервјуа са
комисијом (усмено).
4. Докази који се прилажу уз пријаву: Уз пријаву
на конкурс учесник је дужан да достави следеће
доказе: 1. биографију, 2. оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике
Србије, 3. оригинал или оверену копију извода
из матичне књиге рођених, 4. оригинал или оверену копију дипломе којом се потврђује стручна
спрема, 5. оригинал или оверену копију доказа
о положеном државном испиту (уколико је кандидат положио државни испит), 6. оригинал или
оверену копију потврде да учеснику раније није
престајао радни однос у државном органу због
теже повреде радне дужности из радног односа издате од стране државног органа у коме је
учесник конкурса био у радном односу, 7. оригинал или оверену копију лекарског уверења о
општој здравственој способности за рад, 8. уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци
(не старије од шест месеци), издато од стране
Министарства унутрашњих послова РС, 9. оригинал или оверену фотокопију доказа о радном
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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) и 10. други докази о стеченим знањима и вештинама.
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.
5. 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 фунционалних компетенција, провера понашајних комптенција, као и интервју са
комисијом обавиће се у просторијама Основног
суда у Зрењанину, Кеј 2. октобра 1.
Рок у коме се подносе пријаве: Рок за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана од
дана објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”.
Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу: Александра Анкић, секретар суда,
тел. 023/564-970.
Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава на
конкурс подноси се путем поште, Основном
суду у Зрењанину, Кеј 2. октобра 1, са назнаком „За јавни конкурс – не отварати”.
Напомене: Пријава на конкурс врши се на
обрасцу који је саставни део овог огласа и
може се преузети са интернет странице Основног суда у Зрењанину. Приликом предаје
пријава добија шифру под којом лице учествује
у даљем изборном поступку. Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року
од 3 (три) дана од пријема пријаве. У изборном
поступку Комисија може да проверава само оне
компетенције које су наведене у огласу о конкурсу и на начин који је наведен у конкурсу.
Кандидати ће о датуму и времену провере бити
обавештени путем контакт бројева телефона
које наведу у пријавама. Кандидати међу којима се спроводи изборни поступак обавештавају
се о томе да почиње изборни поступак најмање
три дана пре отпочињања изборног поступка.
Кандидат који се не одазове позиву да учествује у провери једне компетенције обавештава се да је искључен из даљег тока изборног
поступка. Документи о чињеницама о којима
се води служебна евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном
испиту, уверење да кандидат није осуђиван и
уверење да се против кандидата не води кривични поступак. Образац ове изјаве је саставни
део овог конкурса и може се преузети на интернет страници Основног суда у Зрењанину.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази, комисија ће
одбацити.

Обавештавају се учесници конкурса да ће се
документација враћати искључиво на писани
захтев учесника.
Основни суд у Зрењанину 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 Основног суда у Зрењанину и публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”.
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СЗТР „ФРИГО КЛИМА”

11090 Београд, Петра Коњовића 12В
Раковица, Канарево брдо
тел. 011/3511-590
e-mail: frigoklima@sbb.rs

Сервисери расхладних уређаја
10 извршилаца

УСЛОВИ: рад на терену, рад ван просторија
послодавца.

АУТО-ЦЕНТАР „ТЕРЗИЋ” ДОО
36000 Краљево, Карађорђева 192б
тел. 036/356-606
e-mail: euroautokraljevo@gmail.com

Дипломирани правник
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; основна информатичка обука (Windows, Word, Excel,
Explorer, Outlook). Особа за контакт: Саша Терзић.

ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ
НАМЕШТАЈА „BIRO WOOD 034”
34000 Крагујевац
тел. 060/3092-080

Радник за склапање намештаја
од плочастог материјала
УСЛОВИ: III–IV ниво квалификације, пожељно
столарске или машинске струке; радно искуство
није неопходно; обавезна возачка дозвола Б
категорије; предвиђен пробни рад месец дана.
Заинтересовани кандидати треба да контактирају послодавца на контакт телефон: 060/3092080, сваког радног дана од 08 до 16 часова. Рок
за пријаву на оглас: 17.06.2021.

ПКП „ДАР ОД СРЦА”
ПР ИРЕНА СТЕПОВИЦ

34000 Крагујевац
тел. 060/3661-930
e-mail: astepovic@gmail.com

Радник у производњи украса и
фигура за торту
3 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на ниво квалификације и
на смер; пожељна знања и вештине из области
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моделарства; да лице није било радно ангажовано у 2019. и 2020. години. Заинтересовани кандидати своју радну биографију треба да
доставе послодавцу на e-mail: astepovic@gmail.
com или могу да га контактирају на контакт
телефон: 060/3661-930, сваког радног дана од
08 до 16 часова. Рок за пријаву: 17.06.2021.

ТРГОВИНСКА РАДЊА
„КОНСТАНТИН И ХЕЛЕНА“

„ЛАРГО“ ДОО УЖИЦЕ

Продавац

САВА ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ
АД ЗА ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД

УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира на
занимање.

Радник у производњи на
привременим и повременим
пословима

11000 Београд – Савски венац
Булевар војводе Мишића 51
тел. 063/1134-296

Саветник за продају животног
осигурања
на одређено време,
место рада Панчево
2 извршиоца

18000 Ниш, Књажевачка 1а

на одређено време

Радник у мењачници
на одређено време

УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира на
занимање. Заинтересовани кандидати јављају
се на контакт телефон: 061/211-3748, лично
на адресу послодавца од 08.00 до 20.00 часова или могу да пошаљу своју биографију на
мејл-адресу: ivana87rasic@gmail.com.

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме. Трајање конкурса: до 31.07.2021 године. Јављање кандидата на контакт телефон:
063/1134-296 (Весна Стевановић).

УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА
„PLEASURE M“

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГЕ
„AMR TECHNOLOGY” DOO BEOGRAD

Кувар – помоћни кувар

11070 Нови Београд
Ђорђа Станојевића 11Ђ/34
тел. 065/2130-437
e-mail: natasa@amr.rs

Курир

18000 Ниш, Копитарева 7

3 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на занимање и степен
стручне спреме. Заинтересовани кандидати
се јављају на контакт телефон: 063/1417-771,
лично на адресу послодавца: Копитарева 7 или
шаљу своју биографију на мејл: info@pleasure.rs.

SZTR “EXTRA FOCUS”

на одређено време до 2 месеца
2 извршиоца

21000 Нови Сад
e-mail: servogereg@gmail.com

Опис посла: курирски послови – прикупљање
документације по државним институцијама
(општина, пореско) и реализација истих.

на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: III–V степен стручне спреме, без обзира на завршену школу. Теренски рад, возачка
дозвола Б категорије, знање енглеског језика
на почетном нивоу, без обзира на радно искуство. Рок за пријаву на конкурс је до 30 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве на конкурс слати на имејл-адресу: natasa@amr.rs или путем телефона на број:
065/2130-437.

„СЕВДАХ 2015“ ДОО
11070 Нови Београд
Сремских одреда 1
тел. 061/1444-444

Шанкер
Конобар
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у
наведеном занимању, радно искуство 6 месеци, познавање енглеског језика, пробни рад 1
месец. Пријаве слати у року од 30 дана од дана
објављивања огласа.

ХРАНИСЛАВ КАРАВЕЉИЋ
ПР „ЕУРОФЕР“
36000 Краљево, Жичка 86
тел. 063/1530-422
e-mail: euroferkv@gmail.com

Сакупљач секундарних сировина
на одређено време 3 месеца,
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, теренски
рад, возачка дозвола Б категорије.
Бесплатна публикација о запошљавању

Продавац оптичких наочара

УСЛОВИ: оптичар, струковни оптометриста,
специјалиста струковни оптометриста, основна информатичка обука(Windows, Word, Excel,
Explorer, Outlook), енглески језик – средњи ниво.
Рок за пријаву на конкурс је до 20.06.2021.

„CLEAN TRADE“ DOO
11000 Нови Београд
тел. 063/8599-054
e-mail: hr@novaston.com

Техничар на објекту
на одређено време

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме; послови
домара, пријаве кварова; основна информатичка обука. Слање пријава за посао мејлом. Рок
за пријаву је 15 дана.

ВОЈНА УСТАНОВА „ТАРА“
Бајина Башта
тел. 031/593-554
e-mail: info.vutara@mod.gov.rs

Шеф кухиње

у хотелу Војна установа „Тара“, на
привременим и повременим пословима
УСЛОВИ: V степен стручне спреме, кувар-специјалиста, радно искуство у занимању.
Јављање кандидата на контакт телефон:
031/593-554 и 031/593-502. Оглас је отворен до
01.06.2021. године.

Посао се не чека,
посао се тражи

Ужице, Попова вода бб
тел. 060/5602-010

5 извршилаца

УСЛОВИ: I–VI степен, без обзира на образовни
профил. Јављање кандидата на контакт телефон: 060/5602-010. Конкурс је отворен месец
дана.

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

Спремач/спремачица

у Одсеку за одржавање и стандард
у Поликлиничкој служби
УСЛОВИ: основно образовање; пробни рад у
трајању од 2 (два) месеца. Кандидати су дужни да приложе: кратку биографију (Curriculum
Vitae) са адресом, контакт телефоном и
имејл-адресом и следећу документацију у неовереним фотокопијама: диплому (сведочанство) о стеченој нижој стручној спреми – основном образовању; уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених (трајни документ); извод из матичне
књиге венчаних (уколико је диплома/сведочанство издато 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); нечиповане личне карте или
очитану чиповану личну карту. Пријаве слати
на наведену адресу Клинике, са назнаком „За
оглас за пријем у радни однос на неодређено
време, са пробним радом – спремач/спремачица”, или лично доставити у Одељење за правне,
кадровске, опште и техничке послове Клинике.
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 за неурологију и психијатрију за децу и омладину. 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 итд.). Кандидати ће о избору
бити обавештени писаним путем у року од 30
дана од дана истека рока за пријаву. Приликом
заснивања радног односа изабрани кандидат
је дужан да достави, у оригиналу или овереној
фотокопији (оверене код јавног бележника):
диплому (сведочанство) о стеченој нижој стручној спреми – основном образовању; уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених (трајни документ);
извод из матичне књиге венчаних (уколико је
диплома/сведочанство издато на презиме које
је кандидат променио приликом склапања
брака); уверење да кандидат није осуђиван
(не старије од 6 месеци); уверење да се про26.05.2021. | Број 935 |
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тив кандидата не води кривични поступак и да
није подигнута оптужница нити да је покренута истрага (не старије од 6 месеци); лекарско
уверење, у складу са прописима, као доказ о
здравственој способности за обављање послова
спремача/спремачице у здравственој установи
(не старије од 6 месеци): санитарну књижицу
са уредним санитарним налазом (не старијим
од 6 месеци). Приликом заснивања радног
односа изабрани кандидат је дужан да достави
и фотокопију нечиповане личне карте или очитану чиповану личну карту и фотокопију одјаве
са претходног осигурања (М образац).

ДЗ „Др СИМО МИЛОШЕВИЋ”

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ

11030 Београд, Пожешка 82

23330 Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 85

Доктор стоматологије

Доктор медицине – изабрани лекар

2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академским студијама, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама
у трајању од најмање пет година, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005; стручни испит, лиценца; најмање
шест месеци радног искуства у звању доктора
стоматологије. Заинтересовани кандидат подноси следећу документацију: пријаву на оглас са
кратком биографијом; извод из матичне књиге
рођених/венчаних; уверење о држављанству;
фотокопију дипломе о завршеном факултету;
фотокопију уверења о положеном стручном
испиту; фотокопију лиценце; фотокопију личне карте. Рок за подношење пријава је 8 (осам)
дана од дана објављивања у публикацији
Националне службе за запошљавање „Послови”, сајту Министарства здравља РС и сајту Дома
здравља „Др Симо Милошевић”. Пријавом на
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду
података о личности у сврхе избора за пријем
у радни однос. Подаци се не могу користити у
друге сврхе. Пријаве се подносе на адресу Дома
здравља „Др Симо Милошевић”, Пожешка 82,
11030 Београд или на писарници ДЗ, III спрат,
соба број 5. Пријаве поднете мимо означеног
рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање. Како достављену документацију подносилаца молби на објављене конкурсе не враћамо, иста не мора бити оверена.
Одлука о избору кандидата биће објављена
сајту Дома здравља „Др Симо Милошевић”.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Доктор медицине специјалиста –
изабрани лекар за децу
на одређено време до 3 месеца
3 извршиоца

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

Доктор медицине специјалиста
у специјалистичкој делатности –
специјалиста офталмолог
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста офталмолог, стручни испит, положен специјалистички испит, најмање 3 године и 6 месеци радног
искуства у звању доктора медицине.
ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом,
адресом, контакт телефоном и неовереним
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фотокопијама докумената којима се доказује
испуњеност услова конкурса предају се преко
писарнице Дома здравља (III спрат, соба бр.
3) на наведеној адреси, са назнаком за који
конкурс се подноси пријава. Пријавом на оглас
кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге
сврхе. Одлука о избору ће бити објављена на
огласној табли Дома здравља поред писарнице,
а изабрани кандидат ће бити лично обавештен
телефонским путем.

| Број 935 | 26.05.2021.

Доктор медицине – изабрани лекар
на одређено време због
повећаног обима посла

Доктор медицине – изабрани лекар
на одређено време ради замене
привремено одсутног запосленог

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академским студијама, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама
у трајању од најмање пет година, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; положен стручни испит,
лиценца за рад; најмање шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине. Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију: пријаву на оглас са кратком биографијом,
фотокопију личне карте, уверење о држављанству, оверену фотокопију дипломе о завршеном
медицинском факултету, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце или решење о упису у
комору. Кандидати морају да испуњавају опште
услове прописане законом.
ОСТАЛО: Рок за пријаву на оглас је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”
и на званичној веб-страници Министарства
здравља Републике Србије. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Кандидат је дужан да приликом заснивања радног односа достави лекарско уверење о способности за рад. Пријаве са траженом документацијом слати на адресу: Дом здравља Нови
Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 85,
23330 Нови Кнежевац, са назнаком „За конкурс
– не отварати”.

ДОМ ЗДРАВЉА ЋИЋЕВАЦ
37210 Ћићевац, Светог Саве 19а
тел. 037/811-343

Доктор медицине – изабрани лекар
у Одељењу за здравствену заштиту
одраслих становника, Служба за
здравствену заштиту одраслих
становника са хитном медицинском
помоћи, кућним лечењем и
стоматолошком делатношћу

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним
академским студијама, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10.09.2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.05.2005. године;
стручни испит, лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине. Заинтересовани кандидати уз пријаву као
доказе подносе: оверену фотокопију дипломе

о завршеном медицинском факултету; оверену фотокопију потврде о положеном стручном
испиту; потврду – препоруку о радном искуству
након положеног стручног испита на пословима здравствене струке; оверену фотокопију
дозволе за рад – лиценце издате од надлежене коморе (ако је кандидат из радном односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу); кратку биографију.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. 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 и економско-финансијске послове Дома здравља Ћићевац. Приликом заснивања радног односа, кандидати су
дужни да доставе лекарско уверење као доказ
о здравственој способности за послове за које
се примају. Неблаговремене и непотпуне пријаве, које нису у складу са условима овог огласа,
неће се разматрати. Пријаве слати на адресу:
Дом здравља Ћићевац, Светог Саве 19а, 37210
Ћићевац или лично доставити у писарницу
Дома здравља Ћићевац, на истој адреси.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СВЕТИ САВА”
11000 Београд, Немањина 2

Медицинска сестра – техничар
8 извршилаца

УСЛОВИ: средње образовање, стручни испит за
звање медицинска сестра – техничар, лиценца.
Кандидат је дужан уз пријаву на оглас приложи
и следећу документацију у фотокопији: диплому о захтеваном образовању, уверење о стручном испиту, кратку биографију са адресом и
контакт телефоном. Пријаве се подносе поштом
на наведену адресу болнице. Пријаве поднете
мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА ЋИЋЕВАЦ
37210 Ћићевац, Светог Саве 19а
тел. 037/811-343

Лабораторијски техничар

у Одељењу лабораторијске дијагностике
Службе за лабораторијску и радиолошку
дијагностику
УСЛОВИ: средње образовање, медицинска школа, смер за лабораторијског техничара, положен
стручни испит и дозвола за рад – лиценца издата од надлежне коморе (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у комору (ако
кандидат није у радном односу), најмање шест
месеци радног искуства у звању лабораторијског
техничара. Заинтересовани кандидати уз пријаву
као доказе подносе: 1. оверену фотокопију
дипломе о завршеној школи; 2. оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту;
3. оверену фотокопију дозволе за рад – лиценце издате од надлежене коморе (ако је кандидат
из радног односа) или решење о упису у комору
(ако кандидат није у радном односу); 4. потврду
о радном искуству; 5. кратку биографију.

Возач у санитетском превозу

у Одељењу за здравствену заштиту
одраслих становника, Служба за
здравствену заштиту одраслих
становника са хитном медицинском
помоћи, кућним лечењем и
стоматолошком делатношћу
УСЛОВИ: средње образовање, положен возачки
испит Б категорије или Б и Ц категорије. Заин-
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тересовани кандидати подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи,
фотокопију возачке дозволе, кратку биографију.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови”. 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 и
економско-финансијске послове Дома здравља
Ћићевац. Приликом заснивања радног односа,
кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за
послове за које се примају. Неблаговремене и
непотпуне пријаве, које нису у складу са условима овог огласа, неће се разматрати. Пријаве
слати на адресу: Дом здравља Ћићевац, Светог
Саве 19а, 37210 Ћићевац или лично доставити
у писарници Дома здравља Ћићевац на истој
адреси.

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

Доктор медицине
Опис послова: упознаје све начине и методе
рада у специјалној болници у обављању превенције, дијагностике, лечењу и рехабилитацији, њихову практичну примену и резултате;
учествује у дијагностичким и другим прегледима лекара специјалисте и по потреби помаже
код пријема пацијената на стационарно лечење
и њиховој стручној обради; прати ток лечења,
стање и кретање болести пацијената, обавља
мерења и прати основне и виталне функције,
обавља потребне прегледе, мерења и анкетирање пацијената; сумира медицинске статистичке податке који су потребни за анализу и
стручни рад установе као и за научно-истраживачки рад; обавља и друге послове из своје
струке по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме или стечено високо образовање на интегрисаним академским студијама другог степена, завршен
медицински факултет, положен стручни испит,
лиценца, 6 месеци радног искуства у звању
доктора медицине. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати подносе кратку биографију и доказе
о испуњености услова огласа. Као докази о
испуњености услова огласа подносе се: диплома о завршеном факултету, уверење о положеном стручном испиту, дозвола за рад – лиценца издате од надлежне коморе или решења о
упису у комору (ако кандидат није у радном
односу), доказ о радном искуству (потврда
послодавца, уговор о раду, радна књижица
или други доказ о радном искуству). Докази о
испуњености услова огласа подносе се у овереној фотокопији. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве
са документацијом достављају се у затвореним
ковертама, на адресу: Специјална болница за
реуматске болести Нови Сад, Футошка 68, са
назнаком „За јавни оглас за радно место доктор
медицине”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Избор између пријављених кандидата врши се на основу приложене
документације из које се цени испуњеност услова. Кандидати могу бити позвани ради пружања
додатних података који могу бити потребни за
одлуку о пријему (радно искуство у струци, просечна оцена током школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања
школовања итд.). Ако последњи дан рока пада
у нерадни дан (субота и недеља) или на дан
Бесплатна публикација о запошљавању

државног празника, рок за подношење пријаве истиче првог нарадног радног дана. Одлука
о избору кандидата биће донета у року од 30
дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

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

Медицинска сестра – техничар

на осталим болничким одељенима,
Одељење ортопедске трауматологије,
на одређено време по основу замене до
повратка радника са боловања
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.). Кандидати који испуњавају услове
из огласа могу бити позвани на разговор ради
пружања додатних података који могу бити
важни за одлуку о пријему претходно искуство
о раду, додатно образовање или способљеност,
дужина трајања школовања и сл.). Приликом
заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о
здравственој способности за послове за које се
прима. Пријаве слати у затвореној коверти, на
наведену адресу Клинике, са назнаком радног
места за које се конкурише. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

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

Медицинска сестра – техничар

у Служби за неурологију развојног доба
УСЛОВИ: средња медицинска школа – општи
или педијатријски смер; положен стручни
испит пред комисијом Министарства здравља
РС; пробни рад у трајању од 3 (три) месеца; да
поседује лиценцу издату од надлежне Коморе,
односно решење о упису у именик надлежне
Коморе; радно искуство – 6 месеци; да кандидат није осуђиван; да се против кандидата не
води кривични поступак и да није подигнута
оптужница нити покренута истрага; да поседује
здравствену способност за обављање послова
радног места медицинска сестра – техничар; да
поседује уредан санитарни налаз. Сви кандидати су дужни да уз пријаву на оглас приложе:
кратку биографију (Curriculum Vitae) са адресом, контакт телефоном и имејл-адресом и следећу документацију у неовереним фотокопијама: 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); читач личне карте 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 да је покренута
истрага (не старије од 6 месеци). Пријаве слати
на наведену адресу Клинике, са назнаком „За
оглас за пријем у радни однос на неодређено
време, са пробним радом – медицинска сестра
– техничар“ или лично доставити у Одељење
за правне, кадровске, опште и техничке послове Клинике. 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 за неурологију и
психијатрију за децу и омладину. 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 о 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 кандидата. 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). Приликом
заснивања радног односа изабрани кандидат
је дужан да достави и фотокопију нечиповане
личне карте или очитану чиповану личну карту. Пре ступања на рад изабрани кандидат је
дужан да достави фотокопију одјаве са претходног осигурања (М образац).

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”

11000 Београд – Палилула, Кнез Данилова 16
тел. 011/3223-655

Виша медицинска сестра – техничар
у амбуланти
уз пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање медицинске
струке, општи смер на основним студијама
првог степена (струковне/академске) по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године; на основним студијама
у трајању од најмање две године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; стручни испит; лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању
више, односно струковне медицинске сестре
познавање рада на рачунару (основни пакет
MS Office и Windows окружење).
Опис послова: планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са
праксом и стандардима савремене здравствене
неге, о чему води прописану медицинску документацију спроводи план здравствено-васпитног рада вишег и средњег медицинског кадра,
сачињава план стручног усавршавања медицинских сестара у служби, прати медицинска достигнућа и предлаже нове методе рада у здравственој нези, израђује месечне, тромесечне,
шестомесечне и годишње извештаје за све лекаре (превентива и куратива) и завршни годишњи
извештај, ради све послове описане код медицинске сестре-техничара са средњом спремом,
стара се о правилном чувању, утрошку и роковима важности лекова, одговорна је за потрошњу и залихе ампулираних лекова, вакцина и
санитетског материјала врши обуку приправника и млађих техничара, фактурише пружене
здравствене услуге ради и остале медицинске
и административне послове из домена своје
струке по налогу одговорне сестре, за свој рад
одговара одговорној медицинској сестри, непосредном руководиоцу и начелнику службе.

Стоматолошка сестра

уз пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: средња медицинска школа стоматолошког смера; стручни испит, лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању
стоматолошка сестра – техничар; познавање
рада на рачунару (основни пакет MS Office и
Windows окружење).
Опис послова: непосредно асистира доктору за
време рада, стара се и одговорна је за уредност радног места, одговорна је за потрошњу и
залихе лекова и санитетског материјала стерилизацију инструмената, материјала, дезинфекцију и хигијену, помаже доктору код систематских прегледа, одлази у школе и заказује исте,
учествује у организацији и спровођењу здравствено-васпитног рада са доктором,одговорна је
за уредно вођење медицинске документације,
учествује у тимском раду са стоматологом,
задужена је за све инструменте у ординацији о
којима води рачуна заједно са доктором, врши
требовање потребног материјала и лекова, има
обезбеђену антишок терапију, стара се о благовременој замени мантила и осталог веша, врши
први контакт са пацијентима, врши медицинску
тријажу по реду хитности, отвара нове зубне
картоне, свакодневно врши дневне евиденције
и фактурисање стоматолошких здравствених
услуга учествује у припреми извештаја о раду,
одговорна је за правилно одлагање отпада,
сарађује са одговорним зубним техничарем и
осталим зубним техничарима, ради и остале
послове из домена своје струке по налогу непо-
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средног руководиоца, за свој посао одговорна
је одговорној медицинској сестри, непосредном
руководиоцу и начелнику службе.
ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију,
фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
фотокопију лиценце и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које
се не враћају кандидатима. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа,
поштом или личном доставом у писарницу Дома
здравља „Др Милутин Ивковић”, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба 12. Обавезно назначити за
које радно место се конкурише. Резултати огласа
ће бити објављени на сајту Дома здравља www.
dzpalilula.org.rs и на огласној табли – IV спрат.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА
Ивањица, 13. септембар 78
тел. 032/661-305

Спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге, на одређено време
од два месеца, замена раднице на
боловању
УСЛОВИ: завршена основна школа. Кандидати
подносе следећа документа у затвореној коверти: оверену фотокопију сведочанства о завршеном основном школовању, личну и радну биографију, фотокопију личне карте. Кандидати
који испуњавају услове конкурса биће позвани
на разговор ради пружања додатних информација уколико је то важно за доношење одлуке о
пријему. Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања код Националне службе за
запошљавање. Пријаве се могу послати поштом
на адресу: Специјална болница за рехабилитацију Ивањица, 13. септембар 78 или доставити
лично у Специјалној болница за рехабилитацију
Ивањица, у периоду од 7.00 до 15.00 часова.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Одлука о избору кандидата биће
донета најкасније у року од 30 дана од дана
истека рока за подношење пријава. Пријавом
на оглас кандидат даје своју сагласност за
обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Кандидати који не буду
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне
документације. Контакт телефон: 032/661-305.

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

Помоћни радник

нега болесника на осталим болничким
одељењима, на одређено време од 12
месеци и са пробним радом од 3 месеца
2 извршиоца

цијарног нивоа здравствене заштите на поменутим пословима у трајању од 6 месеци. Уз
пријаву се подносе у оригиналу или овереној
копији следећа документа: диплома о стеченом
образовању одговарајућег профила (основна
школа), 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 здравствене установе на терцијалном
нивоу здравствене заштите. Кандидати су у обавези да на пријави наведу за која радна места
конкуришу (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).
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 листу „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)“.

Сервирка

за потребе Одељења за исхрану
болесника Службе за техничке послове,
на одређено време од 12 месеци и 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 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 тер-

Посао се не чека,
посао се тражи
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Медицина

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ
ВОЈВОДИНЕ

Сервирка

у Одељењу за давалаштво крви
Службе за прикупљање крви и
дијагностичких средстава

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

за потребе Одељења за исхрану
болесника Службе за техничке послове,
на одређено време од 6 месеци и
пробним радом од 3 месеца
5 извршилаца

Техничар одржавања одеће

за потребе Одсека за прање рубља
Службе за техничке послове, на
одређено време од 6 месеци и 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 посебни услови утврђени Правилником о
унутрашњој организацији са систематизацијом
радних места Универзитетског клиничког центра Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:
диплома о стеченом образовању 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 су
у обавези да на пријави наведу за која радна места конкуришу(било да конкуришу на
једно радно место или 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). 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 листу „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)“.
Бесплатна публикација о запошљавању

21112 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а

Лабораторијски техничар

Опис послова: врши припрему радног простора, прибора и материјала потребног за рад у
Заводу и на терену, води рачуна о исправности
опреме и апарата за рад (дневно, недељно,
месечно одржавање), а према упутствима произвођача, учествује у вођењу прописане документације, учествује у изради периодичних
извештаја, учествује у изради документације
ИМС-а, примени исте и предлаже промене уколико постоји потреба за изменом процеса рада,
води рачуна о правилном руковању медицинским отпадом и заштити и очувању животне
средине, врши пријем добровољних давалаца
(ДДК), регистрацију и унос података у информациони систем у заводу и на терену, помаже
ДДК у попуњавању упитника у Заводу и на
терену, врши тест контроле хемоглобина ДДК
у Заводу и на терену, одређује АБО крвногрупну припадност ДДК оријентационом методом
на плочици у Заводу и на терену, врши венепункцију даваоца крви, узима узорке крви за
имуносеролошка тестирања у Заводу и на терену, брине о ДДК за време и непосредно након
давања крви у Заводу и на терену, учествује
у збрињавању нежељених реакција код ДДК у
Заводу и на терену, доставља узорке узете крви
од ДДК лабораторији за тестирање уз спроводну листу, доставља узете јединице крви лабораторији за производњу продуката од крви, уз
спроводну листу, обавља и друге послове из
делокруга рада техничара IV степена трансфузијског смера сходно потребама Завода.
УСЛОВИ: средња стручна спрема, завршена
медицинска школа лабораторијског или општег
смера, положен стручни испит, поседовање
лиценце, најмање 6 (шест) месеци радног искуства у том звању. Потребна документација:
пријава на оглас, фотокопија дипломе/уверења
о завршеној медицинској школи лабораторијског или општег смера, фотокопија уверења
о положеном стручном испиту, фотокопија
лиценце, фотокопија извода из матичне књиге
рођених, фотокопија личне карте, кратка биографија (CV), доказ о радном искуству у виду
уверења/потврде послодавца, фотокопије радне књижице и сл.

Возач Б и Ц категорије
Опис послова: обезбеђује исправно функционисање возног парка, врши превоз мобилних
екипа Завода и запослених по потреби Службе, врши превоз крви, материјала и опреме,
учествује у утовару и истовару опреме за рад
мобилне екипе, пре и након завршетка посла
врши преглед возила ради утврђивања да ли је
на возилу било оштећења, како каросерије тако
и унтрашњег простора, пре и након завршетка
посла, правилно попуњава путни налог, тако
што уписује почетно стање на километар сату,
датум и време послака, место почетка путовања и место завршетка путовања и завршно
стање на километар сату, стара се да у возило има довољно горива у резервоару као и о
количин моторног уља и течности и хладњаку, обавља и друге послове који проистичу из
послова возача.
УСЛОВИ: средња стручна спрема, возачка дозвола са Б и Ц категорије, знање рада на рачунару, најмање три године искуства у управљању
возилом Б и Ц категорије. Потребна докумен-

тација: пријава на оглас, фотокопија дипломе
о завршеном средњем образовању, фотокопија
возачке дозволе Б и Ц категорије, фотокопија
извода из матичне књиге рођених, фотокопија
личне карте, доказ о радном искуству у виду
уверења/потврде послодавца, фотокопије радне књижице и сл., уверење суда да против њега
није покренут кривични поступак и уверење
Министарства унутрашњих послова да није правоснажном судском одлуком осуђиван за кривично дело, кратка биографија (CV).
ОСТАЛО: Пријаве се подносе путем поште на
адресу: Завод за трансфузију крви Војводине,
Хајдук Вељкова 9а, 21137 Нови Сад, са назнаком “За оглас” или непосредно управи Завода
за трансфузију крви Војводине, сваког радног дана од 8 до 14 часова. Контакт телефон:
021/4877-976. Рок за подношење пријава је 8
(осам) дана од дана објављивања јавног огласа публикацији “Послови” Националне службе
за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац

Поништава се у целости оглас објављен у публикацији „Послови” број 930 од 21.04.2021.
године за радно место: портир/чувар под
посебним условима рада, за рад у Служби
техничких и сличних послова, на одређено
време до 30.06.2021. године, са пуним радним временом.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
12220 Велико Градиште
Војводе Путника 28

Доктор медицине

на одређено време ради замене
одсутног запосленог до његовог
повратка на рад
Опис послова: организује и спроводи мере на
очувању и унапређењу здравља појединца и
породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и
осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже
и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено-васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници; организује и спроводи
прописане систематске, циљане и скрининг
прегледе; учествује у посебним програмима
(вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);
обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин
и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује
мишљење и предлоге за наставак лечења,
одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или
повреде; прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала;
даје оцену о здравственом стању и упућује на
оцену радне способности, иде у кућне посете
у оквиру теренског рада, збрињава пацијенте
на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање
хитне медицинске помоћи, по потреби прати
пацијента у хитном санитетском транспорту до
одговарајуће здравствене установе; води све
прописане медицинске евиденције, све предузете мере бележи у картон осигураника или
протокол, обавља и друге послове предвиђене
Правилником.
26.05.2021. | Број 935 |
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УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа предвиђених Законом о раду,
кандидат је дужан да испуњава и следеће
услове: завршен медицински факултет, положен стручни испит, одобрење за самосталан
рад (лиценца или решење о упису у именик
Лекарске коморе). Уз пријаву – молбу (обавезно навести број и датум огласа) кандидати
прилажу неоверене копије следеће документације: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила, уверење о положеном
стручном испиту; одобрење за самосталан
рад (лиценца или решење о упису у именик
коморе); потпуна лична и радна биографија
са адресом, контакт телефоном и имејл-адресом (преко којих ће се вршити кореспонденција – заказивање интервјуа са кандидатима) и изјавом да није осуђиван. О потреби
спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања
додатних података који могу бити важни за
одлуку о пријему, одлучиће директор. Кандидати који не дођу на интервју неће бити рангирани. Коначну одлуку о избору кандидата
који ће бити примљени у радни однос доноси
директор. Пријавом на оглас кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.
Подаци се не могу користити у друге сврхе.
Подацима рукује и податке обрађује Служба
за правне, економско-финансијске и техничке послове Дома здравља Велико Градиште.
Приликом заснивања радног односа кандидат који се прима у радни однос дужан је
да достави лекарско уверење, доказ да није
осуђиван (уверење издаје МУП) и документацију претходно наведену уз пријаву/молбу у оригиналу или оверене фотокопије. Рок
за подношење пријава на конкурс је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији
“Послови” (интернет страници Националне
службе за запошљавање) и Министарства
здравља РС. Пријаве на оглас достављати
у затвореним ковертама на писарници Дома
здравља Велико Градиште или путем поште
на адресу: Дом здравља Велико Градиште,
Војводе Путника 28, 12220 Велико Градиште,
уз напомену „Пријава на оглас“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћена кандидатима. За
ближе информације можете се обратити на
телефон: 012/7160-700.

Ветерина
„МЕТАЛ ХЕМИКО“
ДОО АДА
24430 Ада
Виноградска 9

Ветеринарски или
зоотехничар
на одређено време
од 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; средња
стручна спрема; радно искуство на фарми је
предност али није неопходан услов. Кандидат
треба да је одговоран, марљив и предан послу.
Нудимо редовну плату, константно усавршавање и пријатно радно окружење. Кандидати
који су заинтересовани треба да пошаљу своју
радну биографију. Пријаве послати електронским путем на: info@metalhemiko.co.rs. Рок за
конкурисање: 05.06.2021. Само кандидати који
уђу у ужи круг биће обавештени о исходу конкурса.
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картица тахографа, лекарско уверење не старије од 6 месеци.

Возач камиона миксера

DOO „MARKO TRANS CARGO“

5 извршилаца

34000 Крагујевац
тел. 065/8605-697
e-mail: office@markotc.com

Руковалац грађевинском
механизацијом – багер, утоваривач,
комбинована машина
УСЛОВИ: I–II ниво кваллификације, без обзира на смер; пожељно радно искуство; обавезна возачка дозвола одговарајуће категорије;
стручна оспособљеност за руковаоца грађевинском механизацијом; здравствена способност
према акту о процени ризика. Место рада: Крагујевац. Заинтересовани кандидати своју радну
биографију треба да доставе на e-mail: office@
markotc.com. Могу да се јаве лично у просторије послодавца, адреса у Крагујевцу Саве
Ковачевића 58а или да се јаве на контакт телефон: 065/8605-697, сваког радног дана од 8 до
16 часова. Рок за пријаву: 30.06.2021. године.

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме,
пожељно радно искуство 3 године, возачка
дозвола Ц категорије, лиценца возача, картица
тахографа, лекарско уверење не старије од 12
месеци.
ОСТАЛО: Пријаве слати на e-mail: puzicgoran@
gmail.com, у року од 30 дана од дана објављивања огласа.

Опис посла: омогућава и учествује у транспорту и обезбеђује машине током транспорта
до места рада и назад до базе; изводи радове
предвиђене радом машине и организацијом на
терену, ископ, утовар, истовар, шкарпирање,
планирање, разастирање, пумпање бетона
и др.,на градилиштима, каменолому друштва, локацијама вађења речних наноса и свим
осталим уговореним локацијама по потреби
наручилаца услуга или купаца; отклања ситне кварове на машини, а веће кварове одмах
пријављује непосредном руководиоцу; стара се
о редовном одржавању машине, врши редовно
подмазивање, замену уља и сличне послове;
материјално одговара за штету на машинама
проузроковану непажњом или намерно; спроводи процедуре ИМС-а; дужан је да примењује
средства и мере за заштиту на раду; обавља и
друге послове по налогу руководиоца. За свој
рад одговоран је руководиоцу сектора и директору друштва.

DOO “RASING” VRŠAC
26300 Вршац, Ђуре Цвејића 7
e-mail: info@rasing.rs

Грађевински радници
(армирачи, тесари, зидари)

на одређено време од 3 месеца
6 извршилаца
УСЛОВИ: I ниво квалификације; теренски рад;
радно искуство минимум 6 месеци у струци
(грађевина – армирачи, тесари, зидари). Заинтересовани кандидати могу се јавити на телефоне: 013/833-510, 013/833-511. Оглас остаје
отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.

„АЛК ГРАДЊА“ ДОО
11070 Нови Београд, Савски насип 3
тел. 065/208-19-77

Пословни секретар
УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме,
познавање рада на рачунару (Microsoft Office),
возачка дозвола Б категорије.

Возач машиниста ауто-пумпе
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, радно искуство 6 месеци, возачка дозвола Ц категорије,

Посао се не чека,
посао се тражи

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

Наука и образовање

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

Доцент за ужу научну област Општа
психологија
тежиште истраживања: клиничка
психологија, на одређено време од пет
година

Доцент за ужу научну област
Општа психологија

на одређено време од пет година

Доцент за ужу научну област
Класичне науке

на одређено време од пет година

Доцент за ужу научну област
Општа филозофија

тежиште истраживања: етика, на
одређено време од пет година

Доцент за ужу научну област
Општа филозофија

тежиште истраживања: савремена
филозофија 19, 20. и 21. века, на
одређено време од пет година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни
степен доктора наука из уже научне области за
коју се бира, способност за наставни рад. Поред
општих услова кандидати треба да испуњавају
и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05) и
Статута Факултета. Пријаве кандидата са прилозима (биографија са неопходним подацима за
писање извештаја, дипломе, списак објављених
радова и остала пратећа документација) доставити на наведену адресу Факултета, у року од
15 дана од дана објављивања конкурса.

Б Е О Г РА Д

ПРИВАТНА ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА „БУБАМАРИН ЛЕТ“

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Медицинска сестра – васпитач

11000 Београд, Чика Љубина 18-20
тел. 011/3206-104

Редовни професор за ужу научну
област Социологија
Редовни професор за ужу научну
област Историја ликовних уметности
и архитектуре

11070 Нови Београд
Јурија Гагарина 153а/39

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном
занимању, пробни рад 1 месец. Пријаве слати
на e-mail: bubamarinletvrtic@gmail.com, у року
од 30 дана од дана објављивања огласа.

ПРИВАТНА ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА „МИКОЛУ“

Редовни професор за ужу научну
област Развојна психологија

11070 Нови Београд
Милутина Миланковића 120а
тел. 060/5656-637

Ванредни професор за ужу научну
област Општа психологија

Васпитач

тежиште истраживања:
психологија рада, на одређено време
од пет година

Ванредни професор за ужу научну
област Општа савремена историја
на одређено време
од пет година

Ванредни професор за ужу научну
област Археологија
на одређено време
од пет година

Ванредни професор за ужу научну
област Општа психологија
тежиште истраживања:
клиничка психологија, на одређено
време од пет година

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме у
наведеном занимању, пробни рад 1 месец.

Хигијеничар
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у
било којем занимању, пробни рад 1 месец.
ОСТАЛО: Пријаве слати на e-mail: anareskov88@
gmail.com, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „БЕОГРАД“
11000 Београд, Делиградска 31

Стручни сарадник психолог
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за
заснивање радног односа из чл. 24 Закона о

раду, треба да испуњава и посебне услове из
чл. 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гл. РС“, број 88/17, 27/18,
10/19 и 6/20): 1) да има одговарајуће образовање; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3)
да није осуђиван правноснажном пресудом за
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
(односи се на кандидате који образовање нису
стекли на српском језику).
ОСТАЛО: 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 (са званичне интернет
странице), потребно је доставити школи: радну
и личну биографију са адресом и контакт телефоном – CV; оригинал или оверену фотокопију
дипломе одговарајућег степена и врсте стручне
спреме (не старије од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
наведена кривична дела из чл. 139 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал или оверена фотокопија, да
није старије од 6 месеци); уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, да није
старија од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених издат на прописаном обрасцу са холограмом (оригинал или оверена фотокопија, да
није старија од 6 месеци). Доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима – лекарско уверење, подноси
се пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријавни формулар и конкурсом тражене
доказе о испуњавању услова доставити на адресу школе са назнаком: „За конкурс“.

ГИМНАЗИЈА МЛАДЕНОВАЦ
Младеновац
Краља Александра Обреновића 25
тел. 011/8231-366

Чистачица

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат поседује основно образовање у складу са Правилником о систематизацији послова Гимназије Младеновац и да
испуњава услове прописане чл. 139 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закони,
10/19 и 6/20).
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
и заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају следећу документацију: сведочанство о завршеном основном образовању,
уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, доказ о знању српског језика
уколико одговарајуће образовање није стечено
26.05.2021. | Број 935 |
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на српском језику, доказ о неосуђиваности 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
давања или примања 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.
Сви наведени докази саставни су део пријаве
на конкурс и не могу бити старији од 6 месеци, а могу се доставити оригинали или оверене
копије. Доказ да кандидат има психичку,физичку и здравствену способност за рад са ученицима подноси се пре закључења уговора о раду.
Пријаву на конкурс доставити на адресу школе
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Ближе информације могу се добити код секретара школе на тел. 011/8231-366.

ПРИВАТНА ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА „ВЕСЕЛИ БРОДИЋ“
11070 Нови Београд
Омладинских бригада 8
тел. 062/641-990

Васпитач

на одређено време до повратка одсутног
радника
УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме у
наведеном занимању, пробни рад 1 месец.

ОШ „ЖИВОМИР САВКОВИЋ“
11409 Ковачевац
Трг Љубомира Ивановића Геџе 11
тел. 011/8213-207

Наставник предметне наставе –
музичка култура
са од 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен
кандидат који испуњава услове из чл. 139,
140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
88/2017 и 27/2018 – др. закони, 10/19, 6/2020),
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 и 13/18) и уз пријаву на конкурс са
кратком биографијом поднесе: 1. доказ о одговарајућој врсти и степену стручне спреме (оверену фотокопију дипломе о стеченом високом
образовању); 2. доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способност за рад са децом и
ученицима; 3. доказ о неосуђиваности (потврду не старију од шест месеци 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 изре-
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чену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање); 4. уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од шест месеци)
и извод из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци); 5. доказ о познавању
српског језика и језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад (доказ доставља
кандидат само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику). Докази
о испуњености услова под тачкама 1, 3, 4, 5
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из
тачке 2 прибавља се пре закључења уговора
о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра
се пријава која садржи: попуњен формулар за
пријем у радни однос у установи образовања
и васпитања (доступан на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); доказ о знању
српског језика и језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад (осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на тим
језицима); уверење о неосуђиваности (не старије од шест месеци) – да лице није осуђивано
правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискиминаторно понашање. Кандидати су дужни да
попуне пријавни формулар који се може наћи
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, те да
документацију која доказује испуњеност услова конкурса, заједно са одштампаним пријавним формуларом и кратком биографијом,
поштом или лично доставе школи на адресу:
ОШ „Живомир Савковић“, Трг Љубомира Ивановића Геџе 11, 11409 Ковачевац. Пријаве се
достављају у затвореној коверти, са назнаком
„Пријава на конкурс за пријем у радни однос
на радно место наставника музичке културе“.
Доказ о здравственој способности за рад са
децом и ученицима подноси изабрани каднидат пре закључења уговора о раду. Лице
задужено за давање обавештења о конкурсу
је Драгана Алексендрић, тел. 011/8213-207,
радним данима од 10 до 12 часова. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року од
осам дана упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима,
коју врши Национална служба за запошљавање применом стандардизованих поступака.
Конкурсна комосија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос у року од осам дана од дана пријема
резултата психолошке процене способности
за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе
и доноси решење о избору кандидата у року
од осам дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Разговор са кандидатима биће
обављен у просторијама ОШ „Живомир Савковић“ у Ковачевцу, Трг Љубомира Ивановића
Геџе 11.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

1) Наставник у звању редовног
професора за ужу научну област
Отпорност конструкција
УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII
степен стручне спреме, доктор наука и други
услови утврђени члановима 74 и 75 Закона о
високом образовању и чланом 132 Статута
Машинског факултета.

2) Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Производно машинство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII
степен стручне спреме, доктор наука и други
услови утврђени члановима 74 и 75 Закона о
високом образовању и чланом 132 Статута
Машинског факултета.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити у
писаној форми: биографију, оверене копије
диплома стечених у земљи или решења о
признавању страних високошколских исправа о одговарајућој стручној спреми, уверење
о држављанству, списак радова и сепарате
објављених радова и потписану Изјаву о изворности (преузети са сајта Машинског факултета,
линк: http://www.mas.bg.ac.rs/_media/fakultet/
izbori-u-zvanja/izbor-zvanje-izvornost-obrazac5.
doc ). Биографију и списак радова доставити и
у електронском запису. Пријаве доставити на
адресу: Машински факултет, Краљице Марије
16, 11120 Београд 35, соба 121, у року од 15
дана од дана објављивања конкурсa.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Булевар краља Александра 73

Редовни професор за ужу научну
област Телекомуникације
Ванредни професор за ужу научну
област Енергетски претварачи и
погони
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом
о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр.
88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019 и
6/2020-др. закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености
услова конкурса (биографија, списак научних
радова и радови у електронској форми на CD-у,
копија дипломе односно уверења које важи до
издавања дипломе и уверење о држављанству)
доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар
краља Александра бр. 73. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
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КОНКУРС

за избор у наставничка звања и
сарадничко звање и заснивање радног
односа на одређено време

Једног кандидат у наставничко
звање предавача за област
Индустријско инжењерство и
инжењерски менаџмент

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

коју се бира. познавање и разумевање концепата и практичних знања у области Електронског пословања (е-трговина, е-банкарство,
е-образовање, е-здравство, е-управа), Бизнис
плана и Предузетништва; поседовање искуства
у настави за предмете у области индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента;
поседовање знања, вештина и компетенција
потрбних за рад са програмским језицима HTML
и CSS, поседовање знања, вештина и компетенција потрбних за рад са софтверским алатима Bootstrap, Wordpress и Drupal, поседовање
знања, вештина и компетенција потрбних за
рад са Google алатима.

Једног кандидата у наставничко
звање виши предавач за област
Индустријско инжењерство и
инжењерски менаџмент

и пријем у радни однос на одређено
време од пет година
УСЛОВИ за избор у наставничко звање (и
запослење на радном месту) виши предавач за област Индустријско инжењерство и
инжењерски менаџмент и подаци о потребној
стручној оспособљености, знањима и вештинама, односно компетенцијама које ће се
оцењивати у изборном поступку: кандидат не
сме бити правноснажном пресудом осуђиван
за кривична дела из члана 72. став 4. Закона
о високом образовању; кандидат мора имати
завршене академске студије трећег степена,
односно стечен научни назив доктора наука у
одговарајућој научној области, који је стечен
на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму у Републици Србији
или стечену диплому доктора наука из одговарајуће научне области, стечена у иностранству, призната у складу са Законом о високом
образовању, признату (нострификовану) у
Републици Србији; кандидат мора поседовати склоности и способности за наставни рад;
ако је кандидат лице које је раније обављало
наставни рад, кандидат мора имати позитивну
оцену укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада; ако постоје елементи за
оцењивање, позитивна оцена доприноса развоју наставе и других делатности Академије
(односно раније Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду); ако постоје елементи за оцењивање,
позитивна оцена доприноса у обезбеђивању
стручног, односно научно-наставног подмлатка; кандидат мора имати објављена најмање
два научна, односно стручна рада у међународним, односно домаћим научним, реферисаним часописима или зборницима са научних,
односно стручних скупова, са рецензијама, из
научне, односно стручне области за коју се
бира; кандидат мора имати најмање пет референци из научне, односно стручне области за
коју се бира, између следећих референци:
научни, односно стручни радови објављени
у међународним или домаћим научним часописима или зборницима са научних, односно
стручних скупова, са рецензијама; објављени
уџбеник, практикум, приручник, збирка задатака, монографија, прегледни чланак, учешће
у развоју нових производа или битних побољшања постојећих производа или нових технологија, признати патенти, софтверска решења;
најмање две године радног искуства са студентима или најмање пет година радног искуства
на стручним пословима примерено области за
коју се бира; познавање и разумевање концепата и практичних знања у области Маркетинга, Интернет маркетинга, Менаџмента,
Менаџмента продаје, Еколошког менаџмента;
поседовање наставничког искуства за пред-

мете у области индустријског инжењерства
и инжењерског менаџмента; познавање софтверског алата Primavera, висок степен способности сналажења на интернету и рад са Google
алатима; Предност имају кандидати који поседују радно искуство из области маркетинга у
привреди.

Једног кандидата у наставничко
звање виши предавач за област
Електротехничко и рачунарско
инжењерство, ужа стручна област
Рачунарство и информатика

и пријем у радни однос на одређено
време од пет година, са непуним радним
временом у обиму од 50%
УСЛОВИ: за избор у наставничко звање (и
запослење на радном месту) виши предавач за област Електротехничко и рачунарско
инжењерство, ужа стручна област Рачунарство и информатика и подаци о потребној
стручној оспособљености, знањима и вештинама, односно компетенцијама које ће се
оцењивати у изборном поступку: кандидат не
сме бити правноснажном пресудом осуђиван
за кривична дела из члана 72. став 4. Закона
о високом образовању; кандидат мора имати завршене академске студије трећег степена, односно стечен научни назив доктора
наука у одговарајућој научној области, који
је стечен на акредитованом универзитету и
акредитованом студијском програму у Републици Србији или стечену диплому доктора
наука из одговарајуће научне области, стечена у иностранству, призната у складу са
Законом о високом образовању, признату
(нострификовану) у Републици Србији; кандидат мора поседовати склоности и способности за наставни рад; ако је кандидат лице
које је раније обављало наставни рад, кандидат мора имати позитивну оцену укупног
досадашњег наставног, односно педагошког
рада; ако постоје елементи за оцењивање,
позитивна оцена доприноса развоју наставе и
других делатности Академије (односно раније
Високе школе електротехнике и рачунарства
струковних студија у Београду); ако постоје
елементи за оцењивање, позитивна оцена
доприноса у обезбеђивању стручног, односно научно-наставног подмлатка; кандидат
мора имати објављена најмање два научна,
односно стручна рада у међународним, односно домаћим научним, реферисаним часописима или зборницима са научних, односно
стручних скупова, са рецензијама, из научне, односно стручне области за коју се бира;
кандидат мора имати најмање пет референци из научне, односно стручне области за
коју се бира, између следећих референци:
научни, односно стручни радови објављени
у међународним или домаћим научним часописима или зборницима са научних, односно
стручних скупова, са рецензијама; објављени уџбеник, практикум, приручник, збирка
задатака, монографија, прегледни чланак,
учешће у развоју нових производа или битних
побољшања постојећих производа или нових
технологија, признати патенти, софтверска
решења; најмање две године радног искуства
са студентима или најмање пет година радног
искуства на стручним пословима примерено
области за коју се бира; познавање програмских језика Java, Java Script, PHP, HTML, CSS;
познавање и разумевање концепата и практичних знања у области интернет програмирања, вештачке интелигенције и Big data
технологија и сервиса; поседовање наставничког искуства за предмете у области програмирања и вештачке интелигенције.
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Једног кандидата у сарадничко
звање сарадник у настави за област
Електротехничко и рачунарско
инжењерство, ужа стручна област
Рачунарство и информатика
и пријем у радни однос на одређено
време од једне године

УСЛОВИ: за избор у сарадничко звање (и
запослење на радном месту) сарадник у настави за област Електротехничко и рачунарско
инжењерство, ужу стручну област Рачунарство
и информатика и подаци о потребној стручној оспособљености, знањима и вештинама,
односно компетенцијама које ће се оцењивати у изборном поступку: кандидат не сме бити
правноснажном пресудом осуђиван за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом
образовању; кандидат мора да је основне студије завршио са просечном оценом најмање
осам (8); кандидат мора имати завршене
основне у области за коју се бира, на акредитованој високошколској установи и акредитованом студијском програму у Републици
Србији или еквивалентан научни, односно
стручни назив из области за коју се бира стечен у иностранству, који је признат (нострификован) у Републици Србији; кандидат мора
имати статус студента на мастер академским
или мастер струковним студијама, у области
за коју се бира; кандидат мора поседовати склоности и способност за наставни рад;
ако је кандидат лице које је раније обављало
наставни рад, кандидат мора имати позитивну
оцену укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада; ако постоје елементи за
оцењивање, позитивна оцена доприноса развоју наставе и других делатности Академије
(односно раније Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду); искуство у раду са студентима; искуство
у раду са технологијама релационих и нерелационих база података (SQL Server, MySQL,
MongoDB, Studio 3T, MongoAtlas; искуство у
раду са софтверима Adobe Photoshop, Adobe
Ilustrator, CorelDraw, Inkscape, Gimp, Stencyl и
Unity; искуство у раду са HTML, CSS, JS, Node
JS, Python, PHP, Visual Basic.
ОСТАЛО: Послови свих радних места, односно свих сарадничких звања у погледу којих се
расписује овај конкурс, обављаће се у Београду. Пријаве на конкурс у погледу наставничких
звања и сарадничког звања у погледу којих је
расписан овај конкурс, могу се поднети најкасније до 07. јуна 2021. године. Пријаве на конкурс се могу предати лично, искључиво радним
данима (понедељак-петак) од 10 до 16 часова,
или послати путем поште, на адресу „Висока
школа електротехнике и рачунарства, Војводе
Степе 283, Београд – 11010 Вождовац“. Пријаве послате поштом морају стићи у Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства до
истека наведеног рока за конкурисање, иначе
ће се сматрати неблаговременим и биће одбачене. Такође, неразумљиве или непотпуне
пријаве на овај конкурс, као и пријаве на овај
конкурс уз које нису приложени сви потребни
докази, биће одбачене. Лично име и контакт
подаци лица задуженог за давање обавештења
о конкурсу Горан Пантић, адреса е-поште:
pgoran@viser.edu.rs, канцеларија 002, Војводе
Степе бр. 283 Вождовац, Београд. Пријава на
овај конкурс мора обавезно да садржи: податке неопходне за идентификовање наставничког
звања, односно сарадничког звања (односно
радног места) за које кандидат конкурише, што
подразумева обавезно навођење наставничког
звања, односно сарадничког звања за које се
конкурише, области и уже стручне области
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(ако ужа област постоји), податке о кандидату
(име и презиме, адреса пребивалишта односно
боравишта, контакт телефон кандидата, адреса електронске поште ако је кандидат поседује). Уз пријаву на овај конкурс се обавезно достављају и следећи докази: уверење надлежног
органа (МУП) о неосуђиваности за напред
наведена кривична дела (из члана 72. став 4.
Закона о високом образовању), не старије од
месец дана. Уколико кандидату уверење о неосуђиваности не буде издато до затварања овог
конкурса, кандидати приликом пријаве на конкус достављају потврду да су поднели захтев
за издавање тог уверења, док само уверење
о неосуђиваности треба да доставе без одлагања, а морају га доставити најкасније до дана
заснивања радног односа; оверене фотокопије високошколских исправа о стеченом степену потребног, односно одговарајућег високог образовања, који је прописан као услов за
избор у наставничко звање, односно сарадничко звање за које се конкурише. Подносе
се оверене фотокопије диплома са свих нивоа
студија које је кандидат завршио; за кандидате
који конкуришу за звање сарадника у настави, уверење високошколске установе о томе
да кандидат има статус студента који је прописан као услов за избор у сарадничко звање
за које се конкурише (за звање сарадника у
настави статус студента на мастер студијама);
извод из матичне књиге рођених (или оверену фотокопију); уверење о држављанству (или
оверену фотокопију); радна биографија (CV)
и одговарајуће доказе који потврђују наводе
из биографије; ако је кандидат лице које је
раније обављало наставни рад, одговарајући
доказ да кандидат поседује позитивну оцену
укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада (потврда образовне установе на
којој је кандидат обављао досадашњи наставни, односно педагошки рад, резултати студентских анкета и слично); одговарајуће доказе о
објављеним радовима, када је објављивање
одређеног броја радова наведено као услов;
одговарајуће доказе о поседовању захтеваног радног искуства; ако такви докази постоје,
одговарајуће доказе о поседовању захтеваних
референци, односно о поседовању захтеваних
стручних знања, вештина, односно компетенција, када је то наведено као услов (лиценце, сертификати, уверења, потврде и слично). Процена испуњености општих и посебних
услова за избор у наставничка звања у погледу којих се расписује овај конкурс, вршиће се
на основу доказа које кандидати прилажу уз
пријаву на конкурс и у складу са Правилником
о избору и ангажовању наставника и сарадника Академије. Провера оспособљености, знања
и вештина, односно компетенција кандидата,
ако се таква провера буде спроводила, може
се одржати 08. јуна 2021. године или касније
у седишту Одсека Висока школа електротехнике и рачунарства, Војводе Степе број 283,
Београд. Кандидат који поднесе благовремену, уредну и потпуну пријаву на овај конкурс
и за кога се, на основу доказа приложених уз
пријаву на овај конкурс, утврди да испуњава
потребне услове за избор у звање у погледу
кога конкурише, накнадно ће бити обавештен
о тачном времену одржавања провере оспособљености, поседовања тражених знања и
вештина, односно компетенција, уколико је
потребно да се таква провера одржи.

Национална служба
за запошљавање

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Булевар краља Александра 67

1. Наставник страног језика за
ужу научну област Страни језик –
предмет Страни језик правне струке
– енглески
поновни избор, на одређено време од 4
године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор енглеског језика. Остали услови утврђени
члановима 73, 74, 75 и 79 Закона о високом
образовању („Службени гласник РС“ број 88/17,
27/18-др.закон, 73/18, 67/19 и 6/20-др.закони)
и члановима 110, 112. и 115 Статута Правног
факултета Универзитета у Београду.
ОСТАЛО: Обавезна, својеручно потписана,
пријава кандидата (у три примерка), са прилозима у једном примерку (биографија, списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне
књиге рођених и уверење о држављанству),
подноси се у писарници Правног факултета
Универзитета у Београду, Булевар краља Александра 67, од 8.00 до 15.00 часова, у року од
15 дана од дана објављивања конкурса или
поштом.

БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Студентски трг 16

Ванредни професор за ужу научну
област Екологија, биогеографија и
заштита животне средине
на Катедри за екологију и географију
биљака у Институту за ботанику и
Ботаничкој башти “Јевремовац”, на
одређено време од 5 година

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

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

Ванредни професор за ужу
научну област Политичка теорија,
политичка историја и методологија
политичких наука
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: кандидати треба да имају VIII степен стручне спреме, односно докторат наука
из уже научне области за коју се бирају, као
и да испуњавају услове предвиђене Законом о
високом образовању („Сл. гласник РС”, 88/17,
27/18 – др. Закон, 73/18, 67/19, 6/20 – др. закон
и 11/21 – аутентично тумачење), Статутом Универзитета у Београду и Факултета политичких
наука за избор у звање ванредног професора
и Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, бр.
192/16 са изменама и допунама).
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Доцент за за ужу научну област
Политичка теорија, политичка
историја и методологија политичких
наука
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: кандидати треба да имају VIII степен стручне спреме, односно докторат наука
из уже научне области за коју се бирају, као
и да испуњавају услове предвиђене Законом о
високом образовању (“Сл. гласник РС”, 88/17,
27/18 – др. Закон, 73/18, 67/19, 6/20 – др.
закон и 11/21 – аутентично тумачење), Статутом Универзитета у Београду и Факултета
политичких наука за избор у звање доцента и
Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета у Београду” бр.
192 од 01.07.2016. године, 195 од 22.09.2016.
године, бр. 197 од 20.03.2017. године, бр. 199.
од 16.10.2017. године и бр. 203. од 21.05.2018.
године и бр. 223/21).
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о
испуњености услова (биографија, оверен препис диплома и додатака диплома/уверења о
положеним испитима свих нивоа студија, очитана/копија личне карте кандидата, списак
научних и стручних радова, објављене радове
и друге доказе у складу са напред наведеним
актима) доставити на адресу Факултета политичких наука, Београд, Јове Илића 165 у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса.
Уз пријаву са доказима кандидат доставља и
својеручно потписану изјаву о изворности која
је у електронском облику доступна на линку:
www.fpn.bg.ac.rs/5010. Кандидатима који поднесу благовремене и потпуне пријаве и који
испуњавају услове конкурса организоваће се
приступно предавање у складу са Одлуком о
извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета у Београду” бр. 195 од 22.09.2016. године са изменама и допунама). Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ “ДУШКО РАДОВИЋ”
11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 112

Наставник енглеског језика

без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да има држављанство Републике Србије, да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно - васпитни
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају оверену копију дипломе о одговарајућем образовању, уверење о држављанству Републике Србије не старије од 6 месеци
(оригинал или оверену копију), доказ о неосуђиваности 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 за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање
не старији од 6 месеци (оригинал или оверену
копију). Конкурс спроводи конкурсна комисија
коју именује директор школе. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана истека рока
за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на
психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос у року од 8 дана од дана пријема
резултата психолошке процене способности за
рад са ученицима. Конкурсна комисија обавља
разговор са кандидатима са листе и доноси
решење о избору кандидата у року од 8 дана
од дана обављеног разговора са кандидатима.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима кандидат
прибавља пре закључења уговора о раду.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ
НАУКА

ној области, објављених у међународним или
водећим домаћим часописима са рецензијама,
оригинално стручно остварење (пројекат, студија, патент, оригинални метод и сл.), односно
руковођење или учешће у научним пројектима,
објављен уџбеник или монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну област
за коју се бира и више радова саопштених на
међународним или домаћим научним скуповима и способност за наставни рад. Заинтересовани кандидати дужни су да уз пријаву приложе:
диплому о завршеним претходним степенима
студија са просечном оценом и стеченом научном називу доктора наука из одговарајуће научне области, биографију, списак радова и саме
радове. Напомена: сви прилози достављају се
архиви Факултета, поред папирне, и у електронској форми на CD-у. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у огласним
новинама Националне службе за запошљавање
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН
БЕОГРАДСКА БАНКАРСКА
АКАДЕМИЈА
ФАКУЛТЕТ ЗА БАНКАРСТВО,
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈЕ
11000 Београд, Змај Јовина 12

Наставник у свим наставним
звањима из уже научне области
Економија и финансије
Наставник у свим наставним
звањима из уже научне области
Пословна економија и менаџмент
УСЛОВИ: утврђени Законом о високом образовању, Статутом и Правилником о избору у
звања Универзитета Унион и Статутом Београдске банкарске академије. Уз пријаву на конкурс
доставити: биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверене
копије диплома о претходно стеченим звањима,
уверење о неосуђиваности и списак објављених радова. Пријаву и тражену документацију
доставити у физичком и електронском облику у
року од 30 дана од дана објављивања конкурса
на наведену адресу Факултета, кабинет 209/II и
на e-mail: office@bba.edu.rs. Непотпуне пријаве
неће се разматрати.

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

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

Наставник технике и технологије

Ванредни професор за ужу научну
област Финансијски менаџмент,
рачуноводство и ревизија

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ

УСЛОВИ: Услови за избор прописани су Законом о високом образовању, Правилником о
начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима
за стицање звања наставника на Универзитету, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Статутом Универзитета,Статутом Факултета и Правилником
о организацији и систематизацији послова на
Факултету: у звање ванредног професора може
бити изабрано лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом
најмање осам (8), односно које има најмање
три године педагошког искуства на високошколској установи, има научни назив доктора
наука; има научне, односно стручне радове
објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама; има и више научних
радова од значаја за развој науке у ужој науч-

Редовни професор за ужу научну
област Биологија са хуманом
генетиком

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана (до
истека мандата директора школе)
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања, да има одговарајуће образовање из чл. 140 Закона о основама система
образовања и васпитања и равилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
ученицима; да није осуђивано правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за 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,
Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време од 5 година

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

УСЛОВИ: лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање
8 (осам), односно које има најмање 3 године
педагошког искуства на високошколској установи, има научни назив доктора наука, научне,
односно стручне радове објављене у научним
часописима или зборницима са рецензијама и способност за наставни рад; више научних радова од значаја за развој науке у ужој
научној области објављених у међународним
или водећим домаћим часописима са рецензијама, односно оригинално стручно остварење (пројекат, студију, патент, оригинални
метод и сл.), односно руковођење или учешће
у научним пројектима, објављен уџбеник или
монографију, практикум или збирку задатака
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за ужу научну област за коју се бира и више
радова саопштених на међународним или
домаћим научним скуповима, већи број научних радова који утичу на развој научне мисли у
ужој области објављених у међународним или
водећим домаћим часописима са рецензијама,
односно већи број научних радова и саопштења
изнетих на међународним или домаћим научним скуповима, објављен уџбеник или монографију или оригинално стручно остварење.
остварене резултате у развоју научно-наставог
подмладка на факултету, учешће у завршним
радовима на специјалистичким и мастер академским студијама; завршен биолошки факултет. Кандидати уз пријаву на конкурс треба да
приложе: диплому о завршеним претходним
степенима студија и стеченом научном називу
доктора наука из одговарајуће научне области
(оверене фотокопије); биографију; списак
радова; радове; уџбеник/монографију/практикум/збирку задатака/оригинално стручно
остварење; извод из матичне књиге рођених
(фотокопија) и уверење о држављанству (фотокопија). Услови за избор у звање су прописани:
Законом о високом образовању, Правилником о
начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима
за стицање звања наставника на Универзитету, Правилником о ближим условима за избор у
звање наставника на Фармацеутском факултету, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета.

Ванредни професор за ужу научну
област Физичка хемија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање
8 (осам), односно које има најмање 3 године
педагошког искуства на високошколској установи, има научни назив доктора наука из научне области за коју се бира, научне, односно
стручне радове објављене у научним часописима или зборницима са рецензијама и способност за наставни рад; више научних радова од
значаја за развој науке у ужој научној области
објављених у међународним или водећим
домаћим часописима са рецензијама, односно
оригинално стручно остварење (пројекат, студију, патент, оригинални метод и сл.), односно
руковођење или учешће у научним пројектима,
објављен уџбеник или монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну област
за коју се бира и више радова саопштених на
међународним или домаћим научним скуповима; завршен факултет за физичку хемију.
Кандидати уз пријаву на конкурс треба да приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом и стеченом
научном називу доктора наука из одговарајуће
научне области (фотокопије); биографију; списак радова, радове, уџбеник/монографију/практикум/збирку задатака за ужу научну област за
коју се бира, извод из матичне књиге рођених
(фотокопија) и уверење о држављанству (фотокопија). Услови за избор у звање су прописани:
Законом о високом образовању, Правилником о
начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету,
Критеријумима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, Правилником о
ближим условима за избор у звање наставника
на Фармацеутском факултету у Београду, Статутом Универзитета у Београду и Статутом Фармацеутског факултета Универзитета у Београду.
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Доцент за ужу научну област
Медицинска биохемија
на одређено време
од 5 година

УСЛОВИ: лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање
8 (осам), односно које има најмање 3 године педагошког искуства на високошколској
установи, има научни назив доктора наука из
научне области за коју се бира и има научне,
односно стручне радове објављене у научним
часописима или зборницима са рецензијама
и способност за наставни рад; завршен фармацеутски факултет. Кандидати уз пријаву на
конкурс треба да приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом и стеченом научном називу доктора наука из одговарајуће научне области
(оверене фотокопије); биографију, списак
радова, радове, извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и уверење о држављанству
(фотокопија). Услови за избор у звање су прописани: Законом о високом образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету, Критеријумима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду;
Правилником о ближим условима за избор у
звање наставника на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду, Статутом Универзитета у Београду и Статутом Фармацеутског
факултета у Београду.
НАПОМЕНА: Пријаве кандидата са прилозима
се подносе у писаној форми Архиви Факултета
лично или путем поште, Војводе Степе 450, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН
11000 Београд
Тадеуша Кошћушка 63
тел. 011/2030-885

Наставник за ужу научну област
Циркуларна, зелена
и биоекономија
УСЛОВИ: Кандидати за наставника треба да
испуњавају услове за избор у звања дефинисане чл. 74 Законом о високом образовању, Статутом Универзитета и Правилником
о начину и поступку стицања звања и заснивању радног односа наставника и сарадника на Метрополитан универзитету. У складу
са чланом 75 Закона о високом образовању,
радни однос наставника се заснива на одређено време за сва звања, осим звања редовног
професора. Начин пријаве: Кандидати који
испуњавају услове конкурисања, потребно је
да попуне електронску пријаву коју могу да
преузму на сајту Метрополитан универзитета http://www.metropolitan.edu.rs/aktivnosti/
konkursi-za-zaposlenje. Попуњену електронску пријаву треба да пошаљу на електронску
адресу: konkurs@metropolitan.ac.rs. Допунску документацију (копије диплома и радова)
послати у електронском облику на адресу:
konkurs@metropolitan.ac.rs. За додатне информације кандидати се могу обратити електронском поштом на адресу: konkurs@metropolitan.
ac.rs или телефоном: 011/2030-885. Конкурс је
отворен до 02.06.2021. године.

УНИВЕРЗИТЕТ ПРИВРЕДНА
АКАДЕМИЈА У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕЊЕНИ
МЕНАЏМЕНТ,
ЕКОНОМИЈУ И ФИНАНСИЈЕ
11000 Београд, Јеврејска 24
тел. 011/2643-390

Информатика

на неодређено или одређено време од 5
година
3 извршиоца

Економија и финансирање

на неодређено или одређено време од 5
година

Страни језици (енглески језик)

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: услови за избор наставника прописани су Законом о високом образовању, Статутом и општим актима Факултета за примењени
менаџмент, економију и финансије. Пријаве са
биографијом и доказима о испуњености услова (оверене копије диплома, списак научних и
стручних радова и др.) достављају се у року од
8 (осам) дана од дана објављивања конкурса.

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКОУМЕТНИЧКИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
11000 Београд, Старине Новака 24

Наставник у звање вишег
предавача за уже стручне области
Експлоатација железница и
Логистика

на одређено време од 5 година, почев од
01.10.2021. године
УСЛОВИ: Посебни услови које кандидат за
звање мора да испуни и друго што се цени у
изборном поступку: завршене академске студије трећег степена – стечен научни назив доктора наука из области железничког саобраћаја,
који је стечен на акредитованом универзитету
и акредитованом студијском програму у Републици Србији или диплома доктора наука из
области железничког саобраћаја, стечена у
иностранству, призната у складу са Законом
о високом образовању; поседовање склоности и способности за наставни рад, утврђено према одредбама Правилника о избору и
ангажовању наставника и сарадника АТУСС;
ако је кандидат лице које је раније обављало
наставни рад, позитивна оцена укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада,
утврђена према одредбама Правилника о
избору и ангажовању наставника и сарадника
АТУСС; ако постоје елементи за оцењивање,
позитивна оцена доприноса развоју наставе и
других делатности Академије, утврђена према
одредбама Правилника о избору и ангажовању
наставника и сарадника АТУСС; ако постоје
елементи за оцењивање, позитивна оцена
доприноса у обезбеђивању стручног, научно-наставног, односно уметничко-наставног
подмлатка, утврђена према одредбама Правилника о избору и ангажовању наставника
и сарадника АТУСС; објављена најмање два
научна, односно стручна рада у међународним, односно домаћим научним, реферисаним
часописима или зборницима са научних, односно стручних скупова, са рецензијама, из научне, односно стручне области за коју се бира;

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

Наука и образовање

поседовање најмање пет референци из научне, односно стручне области за коју се бира,
између следећих референци: научни / стручни радови објављени у међународним или
домаћим научним часописима или зборницима
са научних/ стручних скупова, са рецензијама; објављени уџбеник, практикум, приручник, збирка задатака, монографија, прегледни
чланак,учешће у развоју нових производа или
битних побољшања постојећих производа или
нових технологија, признати патенти, софтверска решења; положен стручни испит на железници; најмање две године радног искуства са
студентима или најмање пет година радног
искуства на стручним пословима примерено
области за коју се бира.

Наставник у звање предавача за
уже стручне области Машинство,
Погон и кретање вучних возила и
Експлоатација и одржавање возила
на одређено време од 5 година, почев
од 01.10.2021. године до 30.09.2026.
године

УСЛОВИ: Посебни услови које кандидат за
звање мора да испуни и друго што се цени
у изборном поступку: стечен научни назив
магистра наука или најмање стручни назив
специјалисте академских студија, из научне,
односно стручне области железничко машинство, стечен на акредитованом универзитету
и акредитованом студијском програму у Републици Србији или еквивалентан научни, односно стручни назив из научне, односно стручне области железничко машинство, стечен у
иностранству, признат у складу са Законом о
високом образовању; поседовање склоности и
способности за наставни рад, утврђено према
одредбама Правилника о избору и ангажовању
наставника и сарадника АТУСС; позитивна оцена укупног досадашњег наставног, односно
педагошког рада, утврђена према одредбама
Правилника о избору и ангажовању наставника
и сарадника АТУСС; позитивна оцена доприноса развоју наставе и других делатности Академије, утврђена према одредбама Правилника о
избору и ангажовању наставника и сарадника
АТУСС; позитивна оцена доприноса у обезбеђивању стручног, научно-наставног, односно уметничко-наставног подмлатка подмлатка, утврђена према одредбама Правилника о
избору и ангажовању наставника и сарадника
АТУСС; објављена најмање два научна, односно стручна рада у међународним, односно
домаћим научним, реферисаним часописима
или зборницима са 10 научних, односно стручних скупова, са рецензијама из научне, односно
стручне области за коју се бира; поседовање
најмање пет референци из научне, односно
стручне области за коју се бира, између следећих референци: научни / стручни радови
објављени у међународним или домаћим научним часописима или зборницима са научних/
стручних скупова, са рецензијама; објављени
уџбеник, практикум, приручник, збирка задатака, монографија, прегледни чланак, учешће
у развоју нових производа или битних побољшања постојећих производа или нових технологија, признати патенти, софтверска решења;
најмање две године радног искуства у настави
са студентима у високом образовању или најмање пет година радног искуства на стручним
пословима примерено области за коју се бира.
ОСТАЛО: Пријава на конкурс обавезно садржи
податке о наставном звању (односно радном
месту) на које кандидат конкурише, биографију
и податке о кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта односно боравишта, контакт
Бесплатна публикација о запошљавању

телефон кандидата, адреса електронске поште
ако је кандидат поседује), а уз пријаву се обавезно достављају докази: потврда о статусу
садашњег радног односа; оверене дипломе
свих степена високог образовања; документа
о испуњености услова из чл. 72, 74 и 75 Закона о високом образовању; уверење надлежног
суда о непокренутом кривичном поступку; неосуђујућој правоснажној пресуди и непокренутој истрази; уверење надлежног министарства
из казнене евиденције; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; фотокопија, односно очитана лична карта; докази
о поседовању лиценци, положеном стручном
испиту уколико их кандидат има и објављени
радови. Рок за подношење пријава је 10 дана
од дана оглашавања овог конкурса у периодичном издању огласа организације надлежне за
послове запошљавања. Пријаве се достављају
на адресу места рада: Академија техничко-уметничких струковних студија Београд,
Одсек Висока железничка школа, Београд,
Здравка Челара 14. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Лице задужено
за давање података о конкурсу: Горан Тричковић, тел. 011/3292-517. Статут Академије и
Правилник о избору и ангажовању наставника
и сарадника објављени су на сајту Академије:
www.atuss.edu.rs.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ
ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2

Наставник у звање ванредног
професора за ужу научну област
Општа лингвистика
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: докторат из уже научне области, да
испуњава остале услове предвиђене чл. 74
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закон), као и услове предвиђене Статутом Факултета за избор у
звање наставника. Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија,
библиографија, оверене копије диплома, извод
из матичне књиге рођених, држављанство и
потврда надлежног органа да кандидат није
под истрагом. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс са свим прилозима подносе се
Факултету, на наведену адресу, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса.

ОШ „РАДЕ ДРАИНАЦ”
11211 Београд – Борча, Ковиловска 1

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: кандидат за директора основне школе
може да буде лице које испуњава услове прописане чланом 139 и 140 став 1 и 2 или 3 и члана 122 став 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 88/2017,
27/2018 – др. закон) и Правилника о ближим
условима за избор директора установа образовања и васпитања „Сл. Гласник РС” 108/2015) и
то: одговарајуће високо образовање за наставника школе и подручје рада, за педагога или
психолога стечено на: студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), и
то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена

из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука;
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице са образовањем из подтачке 1а)
тачка 1 и 2 мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета.
Кандидат треба да има: дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; обуку
и положен испит за директора установе (кандидат који нема положен испит за директора
дужан је да га положи у року од две године од
дана ступања на дужност); одговарајуће радно
искуство од најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 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, 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, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да није правноснажно осуђиван за привредни преступ; да се не води кривични поступак, није покренута истрага против кандидата;
да има држављанство Републике Србије; да
зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 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 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника те
врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен
испит за директора установе и најмање десет
година у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог образовања.
ОСТАЛО: Кандидат подноси, у 2 примерка,
следећу документацију: пријаву на конкурс
на пријавном формулару који се преузима са
интернет странице Министарства просвете, науке и технолшког развоја; радну биографију са
личним подацима, као и подацима о кретању у
служби или радном месту; предлог мера, организације и начина руковођења школом које би
спровео као директор; фотокопију личне карте, односно биометријски очитане личне карте;
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању (лица која имају образовање на студијама другог степена достављају
доказ о завршеним студијама првог степена,
основним и мастер студијама, као и додатак
дипломи); оригинал или оверену копију доказа
о положеном стручном испиту, односно испиту
за директора установе, уколико кандидат има
положен испит; потврду да има најмање осам
година рада у установи образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања и послове које је обављао; доказ да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење),
26.05.2021. | Број 935 |
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оригинал или оверену фотокопију (не старије
од 6 месеци); уверење да није осуђиван за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3, као ни
за повреду забране из чланова 110-113 Закона
о основама система образовања и васпитања,
не старије од 6 месеци (уверење надлежног
МУПА-а); уверење да против кандидата није
покренут кривични поступак, донета наредба
о спровођењу истраге, подигнута оптужница
нити донето решење о одређивању притвора,
не старије од 6 месеци (уверење надлежног
суда); уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у
вршењу раније дужности, не старије од 6 месеци (уверење надлежног привредног суда); оригинал или оверену копију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге, оригинал или оверену копију (нов образац); доказ о резултату стручно-педагошког
надзора школе и оцену спољашњег вредновања (доставља кандидат који се пријављује на
конкурс, а који је претходно обављао дужност
директора установе, уколико је обављен стручно-педагошки надзор установе); доказ о знању
српског језика (кандидати који су одговарајуће
образовање стекли на српском језику не подносе овај доказ), а уколико кандидат није стекао
високо образовање на језику на коме се остварује образовни-васпитни рад (српском језику),
онда се мора приложити јавна исправа (диплома) или одговарајућа потврда да су више или
средње образовање стекли на језику на ком
се изводи образовно-васпитни рад (српском
језику) или уверење (потврду) да су положили
испит из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе, оригинал или оверену фотокопију. Пријаву са доказима о испуњености услова доставити са назнаком: „Пријава
на конкурс за директора школе“, препорученом
поштом или лично секретару школе, у времену
од 8.00 до 13.00 часова, на адресу: ОШ „Раде
Драинац”, 11211 Борча, Ковиловска 1. Рок за
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВРТИЋ КАМИЧАК И ДРУГАРИ“
11070 Нови Београд, Нехруова 76
тел. 069/2220-512

Васпитач

на одређено време до 6 месеци
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме у наведеном занимању. Пријаве слати на e-mail:
vrtickamicakidrugari@gmail.com, у року од 30
дана од дана објављивања огласа.

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА БЕОГРАД
ОДЕСК ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА
ШКОЛА
11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 152а

Наставник вештина за научну област
Менаџмент и бизнис или Економске
науке или Геонауке, ужа област
Гастрономија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: високо образовање првог степена стечено на акредитованој високошколској
установи и акредитованом студијском програму, објављени стручни радови у ужој области
Гастрономија и способност за наставни рад.
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Наставник вештина за научну област
Менаџмент и бизнис или
Економске науке или Геонауке,
ужа област Гастрономија – стручна
дисциплина Посластичарство са
пекарством
на одређено време
од 5 година

УСЛОВИ: високо образовање првог степена стечено на акредитованој високошколској
установи и акредитованом студијском програму, објављене стручне радове у ужој области
Гастрономија – стручна дисциплина Посластичарство са пекарством и способност за наставни рад.

Наставник страног језика
за научну област Филолошке науке,
ужа област Славистика
на одређено време
од 5 година

УСЛОВИ: високо образовање првог степена стечено на акредитованој високошколској
установи и акредитованом студијском програму, објављени стручни радови у одговарајућој
области и способност за наставни рад.
ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о
високом образовању Републике Србије, Статутом Академије струковних студија Београд, Правилником о начину и поступку избора и заснивања радног односа и ангажовања наставника
и сарадника у Академији струковних студија
Београд и Правилником о организацији и систематизацији послова запослених у Академији
струковних студија Београд у складу са којима
ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити доказе
о испуњености услова конкурса: биографија,
списак радова (списак радова се доставља и
у дигиталном облику – CD или УСБ диск), оверена копија дипломе о траженом стеченом
високом образовању и оверене копије диплома о свим претходно завршеним степенима
студија високог образовања, извод из матичне
књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат ступањем у брак променио личне податке), уверење о држављанству, докази о изборима у наставно и научно
звање, ако је кандидат био биран у наставно и
научно звање на другој установи и претходно
радно искуство, потврда надлежног органа да
кандидат није осуђиван за кривична дела из чл.
72 Закона о високом образовању (документа у
оригиналу или овереном препису и не старија
од 6 месеци) и други докази. По истеку рока за
подношење пријаве на конкурс није дозвољено
допуњавање конкурсне документације од стране кандидата. За комплетност документације
коју подноси на конкурс одговоран је учесник
конкурса.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

БОР
ОШ “СВЕТИ САВА” БОР
19210 Бор, Моше Пијаде 31

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка
запослене са функције
УСЛОВИ: На основу чл. 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања
кандидат мора да има одговарајуће високо
образовање, и то: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност;
дипломирани филолог англиста; дипломирани
професор енглеског језика и књижевности;
мастер филолог (студијски програм Англистика; студијски програм или главни предмет,
односно профил Енглески језик и књижевност);
мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно
профил Енглески језик и књижевност). Лица
која су стекла академско звање мастер, морају
имати претходно завршене основне академске
студије из области предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул Енглески језик и књижевност; Енглески језик и књижевност; Англистика,
Енглески језик и књижевност са другом страном филологијом или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Место рада: Бор, Моше Пијаде 31.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
потписана пријава са биографијом; попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и техн. развоја; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; уверење о неосуђиваности. Доказ о здравственој способности
за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Сви докази прилажу се у оригиналу или
фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Фотокопије докумената
које нису оверене од надлежног органа неће се
разматрати. Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви
потребни докази и који испуњавају услове за
оглашено радно место, упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступа-
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ка о чему ће учесници конкурса бити обавештени на адресе које су навели у својим пријавама.
По пријему резултата психолошке процене способности за рад са ученицима конкурсна комисија ће сачинити листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос. Конкурсна
комисија ће са кандидатима са листе обавити
разговор у просторијама ОШ „Свети Сава“,
Моше Пијаде 31 у Бору, с тим што ће кандидати о датуму и времену обављања разговора бити обавештени на бројеве телефона или
имејл-адресе које су навели у својим пријавама.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази у оригиналу
или фотокопији овереној од надлежног органа
(јавног бележника, у општинској управи или
суду) неће бити разматране. Овај конкурс се
објављује у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом конкурсу који су употребљени у мушком граматичком
роду, односе се без дискриминације и на особе
женског пола. Рок за подношење пријаве: 8
(осам) дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови“. Пријаве са доказима о
испуњености услова слати на адресу: ОШ „Свети Сава“, Моше Пијаде 31, 19210 Бор.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Асистент за ужу научну област
Минералне и рециклажне
технологије

на одређено време, изборни период од
3 године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом и Статутом Техничког факултета, као
и Правилником о начину, поступку и условима стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника на Техничком факултету у Бору, кандидат треба да испуњава и
следеће посебне услове за рад: VII/1 степен
стручне спреме, мастер инжењер рударства и
уписане докторске академске студије у области
рударског инжењерства. Остали услови утврђени су одредбама члана 84 Закона о високом
образовању („Сл. гл. РС“, бр 44/2010) и чл. 116
Статута Техничког факултета у Бору, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног
односа универзитетских наставника и сарадника на Техничком факултету у Бору.

Асистент са докторатом за ужу
научну област Хемија, хемијска
технологија и хемијско инжењерство
на одређено време, изборни период од
3 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом и Статутом Техничког факултета, као
и Правилником о начину, поступку и условима стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника на Техничком факултету у Бору, кандидат треба да испуњава и
следеће посебне услове за рад: VIII степен
стручне спреме, доктор наукау области технолошког инжењерства. Остали услови утврђени
су одредбом члана 85 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) и чл. 116
Статута Техничког факултета у Бору, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног
односа универзитетских наставника и сарадника на Техничком факултету у Бору.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс неопходно је
доставити доказе о испуњености услова конкурБесплатна публикација о запошљавању

са: биографија, списак радова, копиране стране
научних и стручних радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда надлежног органа непостојања сметње из
члана 72 став 4 Закона о високом образовању
(Сектор аналитике Полицијске управе МУП-а),
документа у оригиналу или овереном препису.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Пријаве на конкурс са доказима о
испуњавању услова конкурса достављају се на
адресу: Технички факултет у Бору, Војске Југославије 12, 19210 Бор. Рок за пријаву по конкурсу је 15 дана од дана објављивања.

Ч АЧ А К
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БАЈКА“ ИВАЊИЦА
32250 Ивањица, Наде Поповић 48

Васпитач

3 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС“, број
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 –
аутентично тумачење), треба да испуњава и
посебне услове прописане члановима 139 и
140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон, 27/2018 – др. закон,
10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) и чланом 9 Правилника о организацији и систематизацији послова у Предшколској установи „Бајка“
Ивањица број 215/2 од 30.03.2021. године, и
то: 1. да има одговарајуће образовање: високо
образовање за васпитача на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, мастер струковне
студије) и специјалистичке струковне студије,
по прописима који су уређивали високо образовање у периоду од 10. септембра 2005. године
до 7. октобра 2017. године; високо образовање
за васпитача на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; високо образовање за васпитача на студијама првог степена (основне
струковне студије, основне академске студије
или специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или више образовање; средње образовање и године радног
искуства на тим пословима стечено до дана ступања на снагу прописа којима се уређује област
предшколског васпитања и образовања; 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 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 коме се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава
пријавни формулар који се налази на званичној интернет старници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. Уз одштампан

пријавни формулар, кандидат доставља: 1. оверену фотокопију дипломе, односно дипломе и
одговарајућег додатка уз диплому о стеченом
одговарајућем образовању; 2. оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених издатог на прописаном обрасцу са
холограмом; 3. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, не старије од 6
месеци; 4. оригинал или оверену фотокопију
уверења полицијске управе, не старије од 6
месеци, 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 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; 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 кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља
се пре закључења уговора о раду. Сви остали
докази саставни су део пријаве на конкурс.

Медицинска сестра – васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС“, број
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 –
аутентично тумачење), треба да испуњава и
посебне услове прописане члановима 139 и
140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон, 27/2018 – др. закон,
10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) и чланом 9 Правилника о организацији и систематизацији послова у Предшколској установи „Бајка“
Ивањица број 215/2 од 30.03.2021. године, и то:
1. да има одговарајуће образовање: више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена за медицинску
сестру – васпитача (основне струковне студије
или специјалистичке струковне студије) на
којима је оспособљен за рад са децом јасленог
узраста; средње образовање за медицинску
сестру – васпитача; 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 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 коме се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава
пријавни формулар који се налази на званичној интернет старници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. Уз одштампан
пријавни формулар, кандидат доставља: 1. оверену фотокопију дипломе, односно дипломе и
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одговарајућег додатка уз диплому о стеченом
одговарајућем образовању; 2. оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених издатог на прописаном обрасцу са
холограмом; 3. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, не старије од 6
месеци; 4. оригинал или оверену фотокопију
уверења полицијске управе, не старије од 6
месеци, 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 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; 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 кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља
се пре закључења уговора о раду. Сви остали
докази саставни су део пријаве на конкурс.

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос на радном месту
спремачице може бити примљено лице које
поред општих услова прописаних Законом о
раду („Сл. гласник РС“, број 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), испуњава и посебне услове прописане
чл. 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон, 27/2018 – др. закон,
10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) и чланом 9 Правилника о организацији и систематизацији послова у Предшколској установи „Бајка“
Ивањица број 215/2 од 30.03.2021. године, и
то: 1. да има основно образовање; 2. да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за 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; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Кандидат попуњава пријавни формулар који се
налази на званичној интернет старници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Уз одштампан пријавни формулар кандидат
доставља: 1. оверену фотокопију сведочанства
о завршеном основном образовању; 2. оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених издатог на прописаном обрасцу
са холограмом; 3. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, не старије од
шест месеци; 4. оригинал или оверену фотокопију уверења полицијске управе, не старије од
6 месеци, да кандидат није осуђиван правнос-

42

| Број 935 | 26.05.2021.

нажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или 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; 5. доказ
да 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 кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима прибавља се пре
закључења уговора о раду. Сви остали докази
саставни су део пријаве на конкурс.
ОСТАЛО: Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе поштом или лично, у
периоду од 9 до 14 сати, у затвореној коверти,
са назнаком „За конкурс“, на адресу: Предшколска установа „Бајка“ Ивањица, Наде Поповић
48, 32250 Ивањица. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор, у складу са
чланом 154 Закона о основама система образовања и васпитања.

КИКИНДА
ОШ „ТУРЗО ЛАЈОШ“
24400 Сента, Железничка 44
тел. 024/821-038

Секретар школе

на одређено време преко 60 дана, ради
замене одсутне запослене за време
боловања и породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат 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 испуњава и посебне услове прописане члановима 139 и 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), члан 19 став 3
Правилника о организацији и систематизацији послова у основној школи „Турзо Лајош”
у Сенти (број: 28-4/2019 од дана 20.09.2019.
године), и то да кандидат, у складу са чланом
139 Закона: 1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем

остварује образовно-васпитни рад. Докази о
испуњености услова из тачака 1), 3) –5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке
2) се прибавља пре закључења уговора о раду.
У радни однос на радно место секретара установе може да буде примљено лице које има
одговарајуће образовање у смислу чл. 19 став
3 Правилника о организацији и систематизацији послова у основној школи „Турзо Лајош” у
Сенти и то: високо образовање: 1) на студијама
другог степена у области правних наука (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 правних 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; 2) на основним студијама у
области правних наука у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање кандидата је 8
(осам) дана од дана објављивања конкурса. Уз
пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе:
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
доказ о неосуђиваности за кривична дела из
члана 139 став 1 тачка 3 Закона, доказ о знању
српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на тим језицима), кратку биографију и одштампан пријавни формулар за пријем у радни однос који је
доступан на званичној интернет старници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Благовременом пријавом
на конкурс сматра се пријава која је непосредно предата школи пре истека рока утврђеног
у конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти у облику препоручене пошиљке. Ако
последњи дан рока пада у недељу или на дан
државног празника, рок истиче првог наредног радног дана. Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи све прилоге који се захтевају у конкурсу. Пријаве се достављају непосредно секретаријату школе или поштом на
адресу: Железничка 44, Сента, са назнаком „За
конкурс“. Информације се могу добити у секретаријату на телефон: 024/821-038.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ДОМ ЗДРАВЉА ШТРПЦЕ
Цара Лазара бб, 38236 Штрпце

Доктор стоматологије
Стоматолошка сестра – техничар у
амбуланти
2 извршиоца

Место рада: здравствена амбуланта у Великој
Хочи.
Опис послова: превенира, дијагностикује и
лечи болести, повреде и аномалије зуба, уста,
вилица и лица, применом принципа и процедура савремене стоматологије, о чему води
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прописану медицинску документацију; врши
систематске и друге прегледе предшколске и
школске деце у циљу евидентирања обољења
зуба, потпорног апарата зуба, меких ткива и
постојања ортодонтских аномалија, бави се
здравствено-васпитним радом; ради на унапређењу оралног здравља жена у току трудноће и 12 месеци после порођаја; упознаје
пацијенте са дијагнозом и начином терапије,
поставља дијагнозу и предлог за протетско
збрињавање, ради на изради и одржавању
фиксних и мобилних протетских надокнада,
лечи каријес зуба и његове компликације,
лечи обољења потпорног апарата зуба - пародонтопатије и врши екстракције зуба, када је
то неопходно; упућује пацијенте на специјалистичко-консултативне прегледе у установи или на више нивое здравствене заштите;
контролише рад зубног асистента и протетског
техничара; збрињава хитна стања у области
стоматологије; обавља послове поливалентне
стоматологије за све категорије становништва; учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и
здравственим сарадницима; планира, надзире
и евалуира спровођење стоматолошке здравствене заштите. Обавља и друге послове из
домена своје стручне спреме по налогу непосредног руководиоца, односно директора.
Опис послова за радно место стоматолошке сестре/техничара у амбуланти: успоставља први
контакт са пацијентом и опушта га; припрема и
одржава стоматолошку апаратуру, инструменте, лекове и остала средства за рад, асистира
доктору стоматологије током спровођења стоматолошке здравствене заштите; асистира при
денталним и интраоралним снимањима; води
прописану медицинску документацију; припрема стоматолошку ординацију за рад; врши
дезинфекцију и стeрилизaциjу мaтeриjaлa и
инструмeнaтa; правилно одлаже медицински
отпад, проверава исправност здравствене легитимације, врши наплаћивање партиципације,
води медицинско статистичку евиденцију дневног рада амбуланте, саставља месечне и друге
извештаје; израђује, прилагођава и поправља
стоматолошка протетска помагала, по налогу
и пратећи упутства доктора стоматологије или
специјалисте доктора стоматологије, о чему
води прописану медицинску документацију;
фактурише здравствене услуге на стоматологији. Обавља и друге послове из домена своје
стручне спреме по налогу непосредног руководиоца, односно директора.
Услови за заснивање радног односа за послове доктора стоматологије: високо образовање
из области стоматологије: а) на интегрисаним академским студијама, по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; б) на основним студијама
у трајању од најмање пет година, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; стручни испит; лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању
доктора стоматологије, здравствена способност
утврђена од стране надлежног здравственог
органа у складу са законом.
Услови за заснивање радног односа за послове стоматолошке сестре/техничара: завршена средња медицинска школа у трајању од 4
године смер стоматолошки техничар, зубни техничар; стручни испит; лиценца; најмање шест
месеци радног искуства са завршеном средњом
мдицинском школом; здравствена способност
утврђена од стране надлежног здравственог
органа у складу са законом.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе у
овереној копији: диплому o стеченом образовању; уверење о положеном стручном испиту
одговарајућег профила; уверење о држављанству РС не старије од шест месеци; извод из
матичне књиге рођених; извод из матичне
књиге венчаних (ако је кандидат променио
презиме); кратку биографију са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом; кao доказ о
радном искуству (укључујући стручно оспособљавање и усавршавање) кандидати треба да доставе доказ/потврду о радном стажу.
Уколико изабрани кандидат не достави горе
наведене документе, са њим се неће засновати
радни однос. Рок за подношење пријава је 10
дана од дана објављивања конкурса на порталу
Националне службе за запошљавање. Одлука о
избору кандидата донеће се у року од 30 дана
од дана истека рока за подношење пријава и
иста ће бити објављена на веб-страници Дома
здравља Штрпце (www.dz.strpce.rs) као и на
огласној табли ДЗ Штрпце. Кандидати који не
буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна
документација неће се враћати кандидатима.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. 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
послове. Пријаве се подносе лично или путем
препоручене пошиљке на адресу: Дом здравља
Штрпце, Цара Лазара бб, 38236 Штрпце, са назнаком „Пријава на конкурс ради заснивања радног односа“.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ОШ „МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ“
34313 Наталинци
тел. 034/821-191, 034/821-218

Професор хемије

на одређено време, замена запослене до
истека породиљског одсуства и одсуства
са рада ради неге детета, са 20% радног
времена
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи и Закону о основама система образовања и васпитања; да има психичку, 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 давање
или примање 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. Уз пријаву на
конкурс доставити: пријавни формулар који се
преузима са интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, документа о поседовању одговарајућег образовања
према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гасник 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 одредбама
Закона о основама система образовања и васпитања; извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
доказ о неосуђиваности. Доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима прибавља се пре закључења
уговора о раду. Документа се достављају или
у оригиналу или као оверене фотокопије. Приложена документација се не враћа. Конкурсна
комисија школе доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Уз
пријавни формулар кандидат треба да приложи
сву потребну документацију и достави школи,
лично или на адресу: ОШ „Милан Благојевић“,
34313 Наталинци. Додатне информације о конкурсу могу се добити путем телефона: 034/821191 и 034/821-218.

ОСНОВНА ШКОЛА „КАРАЂОРЂЕ“
34310 Топола, Мије Тодоровица 8
тел. 034/6811-003

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа из члана 24 Закона о раду
(„Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), кандидат треба да има и одговарајуће
образовање, односно стручну спрему према чл.
140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17,
27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и 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 и 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020 и
19/2020); психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела предвиђена чл. 139 ст. 1
тач. 3 Закона о основама система образовања
и васпитања, и то: да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да
зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидат уз пријавни
формулар који се налази на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
доставља биографске податке, односно радну
биографију и следећа документа не старија од
шест месеци: оригинал или оверену фотокопију
дипломе; уверење о држављанству РС; извод
из матичне књиге рођених (нови образац);
доказ о познавању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на српском језику); уверење надлежне полицијске управе о неосуђиваности (извод из казнене евиденције). Доказ о поседовању психич26.05.2021. | Број 935 |
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ке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Пријавни формулар са доказима о испуњавању услова
конкурса могу се поднети лично или поштом у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса,
на адресу школе: Основна школа „Карађорђе”,
34310 Топола, Мије Тодоровића 8, са назнаком
„За конкурс“. Телефон за додатна обавештења
је: 034/6811-003. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 064/6454-532

Наставник у звање ванредни или
редовни професор за уметничку
област Музичка уметност, ужа
уметничка област Дувачки
инструменти: Кларинет

са 20% радног времена, на одређено
време од пет година или на неодређено
време
УСЛОВИ: За избор у звање ванредни професор:
доктор или магистар из одговарајуће уже уметничке области са најмањом просечном оценом
8 (на свим нивоима студија), односно најмање
три године педагошког искуства на високошколској установи и више уметничких остварења
у уметничкој областии или високо образовање
мастер академских студија и уметничка дела
која представљају самосталан допринос уметности. За избор у звање редовни професор:
доктор или магистар из одговарајуће уже уметничке области са најмањом просечном оценом
8 (на свим нивоима студија), односно најмање
три године педагошког искуства на високошколској установи и већи број признатих уметничких
остварења значајних за развој уметности или
високо образовање мастер академских студија
и изузетна уметничка дела која су значајно утицала на развој културе и уметности.

Наставник у звање доцента за
научну област Филолошке науке,
ужа научна област Енглески језик и
лингвистика
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: доктор наука из научне области за
коју се кандидат бира са најмањом просечном
оценом 8 (на свим нивоима студија), односно
најмање три године педагошког искуства на
високошколској установи и има научне, односно
стручне радове објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама.
ОСТАЛО: Предуслов је непостојање сметње
из чл. 72 ст. 4 Закона о високом образовању
и остали општи, обавезни, изборни и посебни
услови који су предвиђени чл. 74 и 75 Закона
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
88/2017, 27/18 – др. закон, 73/2018, 67/19 и
6/20 – др. закони), Статутом Универзитета у
Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01-142
од 22. 2. 2021. године – www.kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета у
Крагујевцу (бр. 01-3691/1 од 2. 3. 2021. године – пречишћен текст), Законом о раду (“Сл.
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/14, 13/2017 – одлука УС, 113/2017
и 95/18 – аутентично тумачење), Правилником
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
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у Крагујевцу (III-01-270 од 30. 3. 2021. године – пречишћен текст), Правилником о критеријумима за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-523/4 од 16. 8.
2020. године), Одлуком о допуни Правилника
о критеријумима за избор у звање наставника
Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-871/19
од 29. 10. 2020. године), Одлуком о измени и
допуни Правилника о критеријумима за избор
у звање наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-1161/22 од 28. 12. 2020. године), Одлуком о измени и допуни Правилника
о критеријумима за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-37/16
од 28. 1. 2021. године), Правилником о ужим
научним, уметничким и стручним областима
Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-342/23
од 28. 5. 2020), Одлуком о измени и допуни
Правилника о ужим научним, уметничким и
стручним областима Универзитета у Крагујевцу (бр. III -01-1161/24 од 28. 12. 2020), Одлуком о измени и допуни Правилника о ужим
научним, уметничким и стручним областима
Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-230/11
од 25. 3. 2021) – www.kg.ac.rs и другим актима
Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Документа која је потребно доставити на наведени конкурс: пријава на конкурс; биографија и
стручна биографија; оверене копије диплома
свих нивоа студија; извод из матичне књиге
рођених (оверена копија); фотокопија личне
карте и очитана лична карта; потврда надлежног органа (полицијске управе) да кандидат
није осуђиван за кривична дела предвиђена
чланом 72 став 4 Закона о високом образовању (оригинал или оверена копија); потврда
Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о педагошком раду (за кандидате који
су у радном односу на ФИЛУМ-у); потврда о
педагошком искуству на високошколској установи; за кандидате који се први пут бирају
у звање наставника и заснивају радни однос
на факултету у саставу Универзитета у Крагујевцу предвиђено је јавно приступно предавање. Фотокопије докумената морају бити оверене у једном примерку. Пријава кандидата уз
коју није приложена комплетна документација
тражена конкурсом као доказ о испуњености
услова, сматраће се неуредном и неће се узети
у разматрање. Сву конкурсну документацију са
доказима о испуњености услова конкурса кандидати су обавезни да достав и у електронској
форми (на компакт диску – ЦД-у) у 3 примерка, у складу са Упутством за примену, начин
достављања, попуњавања и утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља у
току поступка избора у звање које је саставни
део Правилника о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-270 од
30. 3. 2021. године – пречишћен текст, доступно на: хttp://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.
php). Приликом доказивања биографских
података, кандидат је дужан да се придржава
Закона о заштити података о личности, односно да све личне податке, технички, одговарајуће прикрије. Сва документација и радови достављају се Служби за опште и правне
послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом на адресу: Филолошко-уметнички факултет, Јована Цвијића бб,
34000 Крагујевац. Рок за подношење пријава
је 15 дана од дана објављивања конкурса.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац
Светозара Марковића 69
тел. 011/306-800

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

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

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

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

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

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

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

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

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац
Светозара Марковића 69
тел. 011/306-800

Сарадник у звању асистента за
научну област Медицинске науке,
ужа научна област Физикална
медицина и рехабилитација
на одређено време на 3 године

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

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

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус студента докторских студија, сваки од претходних
степена студија завршен са просечном оценом
најмање осам (8), смисао за наставни рад. завршена одговарајућа здравствена специјализација.
ОПШТИ ПРЕДУСЛОВ: Кандидати морају да
испуњавају општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чланом 72 став 4 Закона о
високом образовању и чланом 135 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, који доказују
потврдама надлежних органа да нису осуђивани за кривична дела прописана наведеним прописима.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим
одредбама Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 и 73/2018),
Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. На конкурс приложити: 1. пријаву на конкурс; 2. биографију; 3.
уверење о држављанству, 4. извод из матичне
књиге рођених, 5. оверене фотокопије диплома
или уверења којима се потврђује ниво образовања, 6. потврду надлежног органа да кандидат
није правноснажно осуђиван за кривично дело
против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или
примања мита у обављању послова у високошколској установи; 7. потврду да је студент докторских студија; 8. списак стручних и научних
публикација и по један примерак тих публикација у складу са упутством које се налази на
страници Факултета http://www.medf.kg.ac.rs/
dokumenti_za_izbor.php. Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкурса, сви кандидати су у обавези да доставе и
у електронској форми (на компакт диску – ЦД).
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од дана
објављивања конкурса.

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

Наставник у звању редовни
професор, научна област:
Рачунарске науке, за ужу научну
област Примењене рачунарске
науке, научни назив доктор наука –
рачунарске науке
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште
и посебне услове предвиђене чланом 74 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019,
6/2020 – др. закони и 11/2021 – аутентично тумачење), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II–01-142 од
22.02.2021.г. и бр. II-01-133/4 од 26.02.2021.г.),
Статутом Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (пречишћен текст, бр
1540 од 14.08.2020.г.), Правилником о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Крагујевцу
(бр. III-01-270 од 30.03.2021.г.), Упутством за
примену, начин достављања, попуњавања
и утврђивање релевантних докумената које
кандидат доставља у току поступка избора у звање (које је саставни део Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Крагујевцу), Правилником о критеријумима
за избор у звање наставника Универзитета у
Крагујевцу (бр. III-01-523/44 од 16.07.2020.г.
бр. III-01-871/19 од 29.10.2020.г. бр. III-011161/22 од 28.12.2020.г. и бр. III-01-37/16 од
28.01.2021.г.), у складу са којима ће бити извршен избор пријављеног кандидата, као и опште
услове за заснивање радног односа утврђене
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). Кандидати који се пријављују на
конкурс морају испуњавати општи предуслов
у погледу неосуђиваности, утврђен чланом 72

став 4 Закона о високом образовању и чланом
135 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу,
што доказују потврдом надлежног органа да
нису осуђивани за кривична дела предвиђена
наведеним прописима. Уз пријаву на конкурс
доставити: биографију; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; оверене
копије диплома, односно уверења о стеченом
високом образовању; уверење/потврда/диплома којом се доказује просечна оцена претходних степена студија; списак објављених стручних и научних радова; доказе о испуњавању
општих предуслова у погледу неосуђиваности,
утврђених чланом 72 став 4 Закона о високом
образовању и чланом 135 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу. Све доказе је потребно доставити у оригиналу или овереној копији.
Сву документацију са доказима о испуњености
услова конкурса кандидати за избор наставника су дужни да доставе и у електронској форми
на компакт диску – CD, у складу са Упутством
за примену, начин достављања, попуњавања
и утврђивање релевантних докумената које
кандидат доставља у току поступка избора
у звање, Универзитета у Крагујевцу (доступно на: http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.
php.). Конкурс остаје отворен 15 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на
адресу: Универзитет у Крагујевцу – Факултет
за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи,
Војвођанска бб, 36210 Врњачка Бања, са назнаком: „Пријава на конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛУН ИВАНОВИЋ“

36342 Ушће, Милуна Ивановића бб.
тел. 036/5430-055
e-mail: osmilun@mts.rs

Наставник технике и технологије

на одређено време до повратка одсутног
запосленог преко 60 дана, са 20%
радног времена

Наставник информатике и
рачунарства

на одређено време до повратка одсутног
запосленог преко 60 дана, са 40%
радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидати 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,
113/17 и 95/18 – аутентично тумачење) треба
да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139 ст. 1, т. 1), 2), 3), 4) и 5) чл. 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон,
10/19 и 6/20) и посебне услове предвиђене
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,
13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20 и 3/21).
Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи
и то: уверење о држављанству са холограмом
(или оверена фотокопија не старија од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (или
оверена фотокопија не старија од 6 месеци);
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; лекарско уверење
да лице има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
доставља изабрани кандидат пре закључења
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уговора о раду; оверен препис или оверену
фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу (осим за
приправнике и друга лица која могу засновати
радни однос без положеног одговарајућег испита); извод из казнене евиденције 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); 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 публикацији Националне службе за запошљавање
„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.
По достављеном извештају са кандидатима ће
се обавити разговор. Пријаве достављати на
адресу: ОШ „Милун Ивановић“, 36342 Ушће,
Капетана Срђана Кошанина 8 или лично. Ближе информације о конкурсу могу се добити на
телефон: 036/5430-055.

КРУШЕВАЦ

Министарства; 2. пријаву на конкурс са краћом
биографијом; 3. оверену копију дипломе о стеченом образовању; 4. уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе о неосуђиваности за кривична дела наведена у чл. 139
став 1 тачка 3 ЗОСОВ (не старије од 6 месеци);
5. извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверену копију); 6. уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену копију); 7. доказ о знању српског језика
(уколико одговарајуће образовање није стечено
на српском језику). Доказ о испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима
прибавља се 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 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. Пријаве доставити лично у секретаријат школе или
слати препорученом пошиљком на адресу школе: Средња школа, Светог Саве број 6, 37260
Варварин. Рок за слање пријава је осам дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови“. Телефон за контакт: 037/788-369.

ОШ „АЦА АЛЕКСИЋ“
37230 Александровац
Јаше Петровића 6
тел. 037/3552-151

Наставник историје

Наставник предметне наставе –
машинске групе предмета

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, до
повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради
неге детета, за рад у издвојеном
одељењу у Плочи и матичној школи
у Александровцу, са непуним радним
временом од 45%

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: 1. да има одговарајуће образовање у
складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада Машинство
и обрада метала; 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 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,
утвређено дискриминаторно понашање; 4. да
има држављанство Републике Србије; 5. да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад (српски језик). Кандидат уз пријаву на конкурс треба да приложи: 1. одштампан пријавни формулар са званичне интернет странице

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа прописаних Законом о раду („Сл.
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17, 113/17 и 95/18) потребно је да
кандидат испуњава и посебне услове прописане члановима 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), и то: поседовање одговарајућег високог образовања из
члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, то јест високо образовање стечено: 1) на студијама другог степена
– мастер академске студије, мастер струковне
студије или специјалистичке академске студије (студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука, у ком
случају је неопходна завршеност студија првог
степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета); или 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра

СРЕДЊА ШКОЛА
37260 Варварин, Светог Саве 6
тел. 037/788-369
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2005. године. Кандидат треба да поседује степен и врсту образовања из члана 3 став 1 тачка 6 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, 16/20) за наведено радно место;
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима;
поседовање држављанства Републике Србије;
знање српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега није , у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Кандидати попуњавају пријавни формулар-образац на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштанпаним пријавним формуларом достављају установи. Уз пријавни формулар са званичне интернет странице потребно је
да кандидат достави: кратку биографију, уверење о држављанству не старије од 6 месеци,
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о знању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику); уверење да
кандидат није осуђиван, оригинал не старији од
6 месеци; доказ о здравственој способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
прилаже изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. 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.
Одлука о избору кандидата донеће конкурсна
комисија након добијања резултата психолошке
процене кандидата, у року прописаним Законом
о основама система образовања и васпитања.
Подаци који се прикупљају биће искоришћени
искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку у складу са Законом о заштити
података о личности. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Одштампани пријавни формулар са траженим
доказима о испуњавању услова за заснивање
радног односа доставити у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса, на адресу ОШ
„Аца Алексић“ у Александровцу, Јаше Петровића 6, 37230 Александровац, са назнаком на
коверти „Пријава на конкурс“ или донети лично у просторије школе. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе,
путем телефона: 037/3552-151.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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ЛЕСКОВАЦ
ГИМНАЗИЈА ,,СТЕВАН ЈАКОВЉЕВИЋ“
16210 Власотинце, М. Михајловића бб
тел/факс. 016/875-152, 877-091
e-mail: gimnazijavl@gmail.com

Наставник математике
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат поред општих услова за заснивање радног
односа предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и
95/2018 – аутентично тумачење), мора испуњавати и посебне услове за пријем у радни однос
предвиђене чл. 139 ст. 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 –
др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020)
и то да: 1. има одговарајуће образовање прописано чл. 140 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 –
др. закон и 6/2020) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл.
гласник РС – Просветни гласник“, бр. 15/2013,
11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019,
2/2020, 3/2020, 14/2020 и 1/2021): А) професор
математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар за теоријску математику
и примене; дипломирани математичар за рачунарство и информатику; дипломирани математичар - информатичар; дипломирани математичар - професор математике; дипломирани
математичар за математику економије; професор математике и рачунарства; дипломирани
математичар - астроном; дипломирани математичар - теоријска математика; дипломирани
математичар - примењена математика; дипломирани инжењер математике (са изборним предметом основи геометрије); дипломирани информатичар; дипломирани професор математике
- мастер; дипломирани математичар - мастер;
дипломирани инжењер математике - мастер (са
изборним предметом основи геометрије); професор математике - теоријско усмерење; професор
математике - теоријски смер; мастер математичар; мастер професор математике; дипломирани
професор математике и рачунарства - мастер из
области математичких наука; мастер математичар - професор математике. Лица која су стекла
академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Математика или Примењена
математика (са положеним испитом из предмета Геометрија или Основи геометрије). Б) Кандидат мора имати образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Сматра се да кандидат који је у току студија положио испите из
педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, има образовање из претходног става, а кандидат који нема
образовање из претходног става, обавезан је да
га стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу. Кандидат треба да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (доказ прибавља
изабрани кандидат се пре закључења уговора
о раду); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безБесплатна публикација о запошљавању

условна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад (српски
језик) (у обавези су да доказ доставе само они
кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће
образовне установе да је кандидат положио
испит из познавања српског језика, оригинал
или оверена фотокопија). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи лично, или поштом на
адресу: Гимназија “Стеван Јаковљевић“, Михајла
Михајловића бб, 16210 Власотинце. Уз пријаву
на конкурс кандидат прилаже следећу документацију којом се доказује испуњеност услова предвиђених Законом, Правилником и овим
конкурсом: тачка 1, подтачка А) – диплома о
стеченом одговарајућем образовању, оригинал
или оверена фотокопија (лица која су стекла
академско звање мастер – диплома основних
и академских студија; тачка 1, подтачка Б) –
потврда или уверење високошколске установе
о образовању из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање
по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова или доказ о положеним испитима
из педагогије и психологије у току студија или
доказ о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу, оригинал или оверена фотокопија; извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе (не старији од 6 месеци
од дана објављивања конкурса), оригинал или
оверена фотокопија; уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци), оригинал или оверена
фотокопија. Пожељно је да кандидат уз пријаву
приложи и кратак CV. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији НСЗ „Послови”. Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна
комисија коју именује директор у складу са Законом и Правилником о раду Гимназије „Стеван
Јаковљевић“ - Власотинце. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос из члана 139 Закона, у року од осам дана
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати из претходног става, који су изабрани у ужи
избор, у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности
за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе
из претходног става и доноси решење о избору
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Информације о
конкурсу могу се добити од секретара школе,
преко телефона: 016/875-152.

НИШ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ЛАНЕ”
18410 Дољевац
Др Михајла Тимотијевића 3

Васпитач
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) или на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; високо
образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне
студије и специјалистичке струковне студије),
студијама у трајању од три године или вишим
образовањем; одговарајуће средње образовање, у складу са посебним законом; положен стручни испит (лиценцу за рад). Посебни
услови које кандидат треба да испуни: да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за кога није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Пријаве се подносе на адресу: Предшколска
установа “Лане” Дољевац, Др Михајла Тимотијевића 3, 18410 Дољевац. Уз пријавни формулар за конкурс, који се преузима са интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати треба да доставе
следећа документа: диплому о завршеној школи, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, потврду о неосуђиваности, оригинал или оверене копије које нису старије од 6
месеци. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности доставља се пре
закључења уговора о раду. Рок за подношење
пријава износи 8 дана од дана објављивања
јавног конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА “ПРВИ МАЈ”
18211 Трупале, Железничка бб.

Секретар школе
УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени
гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 –
аутентично тумачење, у даљем тексту: Закон
о раду), треба да испуњава и посебне услове
предвиђене чл. 132 и 139 став 1 тачке 1)–5)
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 88/2017,
27/2018, 10/2019 и 6/2020, у даљем тексту:
Закон) и услове из чл. 17 и 21 Правилника о
организацији и систематизацији послова у
Основној школи „Први мај” (деловодни број
02-225 од 7.8.2020. године) и то: да је стекао
одговарајуће образовање из области правних
наука у складу са чланом 140 став 1 Закона,
односно високо образовање: на студијама дру26.05.2021. | Број 935 |
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гог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра
2005. године; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Услови
из тачака 1) –5) доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Докази о испуњености услова из тачака 1), 3)
–5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ
из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. По расписаном конкурсу учесник
конкурса треба да поднесе: попуњени пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених (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. Услови за заснивање
радног односа морају бити испуњени и после
заснивања радног односа. Услови из тачака 1)–5) доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из тачака 1), 3)–5)
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ
из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. 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 кандидата
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. У року од осам дана од дана добијања
резултата психолошке процене способности
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за рад са ученицима, сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос, обавља разговор са кандидатима са
листе и доноси решење о избору кандидата у
року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду доставља уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима. Пријаву послати на адресу: Основна школа „Први мај”, Железничка бб.,
18211 Трупале. Пријаве морају бити упаковане
у коверат, са назнаком „За конкурс – пријем у
радни однос секретара школе”, и навести своје
податке: име и презиме, адреса становања.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код чланова комисије, на телефон: 018/4691099. Неблаговремене, непотпуне и неисправне
пријаве се неће узети у разматрање.

НОВИ ПА ЗАР
ГИМНАЗИЈА ТУТИН
36320 Тутин, 7. јула 18
тел. 020/811-148

Наставник хемије

на одређено време до повратка
запослене са породиљског боловања
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове
за пријем у радни однос прописане чланом 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, 11/2016и 2/2017), и то: да има
одговарајуће високо образовање које је стекао:
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 кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену санкцију, и за
које 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

(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,
не старије 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.

ОШ „Др ИБРАХИМ БАКИЋ“
Лескова
36320 Тутин
тел. 020/452-554

Наставник енглеског језика

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

Наставник босанског језика

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: 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) да зна
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству (уверење о држављанству, односно извод
из матичне књиге рођених); оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању;
доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања. У поступку одлучивања о избору кандидати који су изабрани у ужи
избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и уче-
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ницима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Лекарско уверење доставља се пре
закључења уговора о раду. Уверења не смеју
бити старија од 6 месеци. Пријаве треба послати на адресу: ОШ „Др Ибрахим Бакић“, 36323
Лескова. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и преко телефона
020/452-554.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
36300 Нови Пазар, Трнава бб
тел. 020/385-728, 062/8127336

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: за директора школе може да буде
изабран кандидат који ипуњава услове прописане члановима 122, 139 и 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/17, 27/18,
10/19 и 6/2020) и услове предвиђене Правилником о ближим условима за избор директора
установе образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 108/2015), и то: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 140 ст.1
и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања, то јест високо образовање стечено:
на студијама другог степена - мастер академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске студије (студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета,
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена који 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 обалсти за одговарајући
предмет, односно групу предмета) или 2) на
основним студијама у трајању од најмање четри
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године,
2) поседовање психичке, физичке и здраствене способности за рад са децом и ученицима,
3) неосуђиваност правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затовра 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 давање мита; за
кривично дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћања и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у скалду са законом Републике Србије као
и да није правоснажно осуђен за привредни
преступ у вршењу раније дужности; 4) да има
држављанство Републике Србије; 5) знање српског језика и језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; 6) да има дозволу за рад
лиценцу, односно положен стручни испит за
наставника, педагога или психолога; 7) да има
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; 8) да има завршену
обуку и положен испит за директора установе
(кандидат који ту лиценцу не поседује може
бити изабран, али ће бити дужан да испит за
директора положи у року од две године од дана
ступања на дужност). Уколико се на конкурс
не пријави ниједан кандидат са одговарајућим
образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о
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основама система образовања и васпитања, за
директора школе може бити избрано лице које,
уз испуњеност осталих горе наведених услова,
има одговарајуће образовање из члана 140 ст.3
истог закона тј. високо образовање стечено на
студијама првог степена (основне академске
односно струковне студије и специјалистичке
струковне студије) или на студијама у трајању
од три године или више образовање за наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника, обуку и положен испит за директора школе и
најмање десет година рада на пословима васпитања и образовања у установи, после стеченог
одговарајућег образовања. Дирекор се бира на
период од четири године. Уз пријаву на конкурс
кандидат је дужан да достави: одштамапан и
попуњен пријавни формулар на конкурс преузет
са званичне интернет странице МПНТР; оверен
препис/фотокопију дипломе о стечпеном образовању; оверен препис/фотокопију докумената
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; доказ да има најмање осам година
рада у установи у области образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања
(радна биографија); доказ о држављанству (уверење о држављанству); извод из МК рођених;
доказ да није осуђиван по основама из чл. 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања као и уверење привредног
суда да није осуђиван правоснажном пресудом
за привредни преступ у вршењу раније дужности (не старије од 6 месеци); доказ о знању
српског језика и језика на коме се изводи васпитно-образовни рад (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на тим језицима); оверен препис/фотокопија уверења о положеном испиту за директора установе – лиценце
за директора (пријава која не садржи ово уверење неће се сматрати непотпуном, а изабрани
кандидат ће бити у обавези да у законском року
положи испит за директора установе); лекарско уверење које издаје надлежна здраствена
служба доставља изабрани кандидат; доказ о
резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата – извештај просветног саветника, ако
га поседује; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег
вредновања(само кандидати који су претходно
обављали дужност директора школе); оквирни
план рада за време мандата, доказе о својим
стручним и организационим способностима,
фотокопија очитане личне карте. Пријава на
конкурс за избор директора, заједно са потребном документацијом, доставља се установи у
затвореној коверти, на адресу: ОШ „Ђура Јакшић“ Трнава, 36300 Нови Пазар, са назнаком
„Конкурс за избор директора школе”. Пријава се
може доставити путем поште или предати лично
у канцеларији секретара школе. Рок за предају
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање, као ни фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног
органа. Додатне информације могу се добити
код секретара школе лично или позивом на број
телефона: 020/385-728 или 062/8127-336.

Посао се не чека, посао се тражи

НОВИ СА Д
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-427

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Електроника
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,
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: 1. пријаву за заснивање
радног односа и избор у звање (навести звање,
прецизан назив уже области и датум објављивања конкурса); 2. краћу биографију са библиографијом (списак радова); 3. оверене фотокопије диплома и додатака дипломама са свих
нивоа студија; за дипломе стечене у иностранству потребно је приложити доказ о признавању стране високошколске исправе; 4. фотокопирану или очитану личну карту; 5. потврду
о оцени резултата педагошког рада – мишљење
студената, уколико кандидат поседује педагошко искуство; 6. 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; 7. 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; 8. 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: 1. попуњен електронски образац: Реферат комисије о кандидатима за избор у звање
наставника-УНС_Образац_избори_кандидат_
в1.4.пдф. Сајту Универзитета у Новом Саду:
https://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/
javnost-rada-2/dokumenti/aktiuns/category/45izbor-u-zvanje. Кандидат исти треба да пошаље
не e-mail: opstaftn@uns.ac.rs, и то у року предвиђеном за пријаву. 2. 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
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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. Рок за пријаву кандидата на
конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

1. Доцент или ванредни професор
за поље друштвено-хуманистичких
наука, ужа област Теорија медија
на одређено време 5 година

2. Доцент за област драмских и
аудио-визуелних уметности, ужа
област Музичка продукција

са 50% радног времена, на одређено
време 5 година

3. Стручни или виши стручни
сарадник за област драмских и
аудио-визуелних уметности, ужа
област Камера
на одређено време 4 године

4. Стручни или виши стручни
сарадник за област драмских и
аудио-визуелних уметности, ужа
област Дизајн светла
на одређено време 4 године

5. Стручни сарадник за област
драмских и аудио-визуелних
уметности, ужа област Музичка
продукција
на одређено време 4 године

6. Стручни сарадник за област
драмских и аудио-визуелних
уметности, ужа област Снимање и
дизајн звука
на одређено време 4 године

7. Стручни сарадник за област
ликовних уметности, ужа област
Сликарство
на одређено време 4 године

8. Стручни сарадник корепетитор за
област музичке уметности
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: Општи услови за избор у звања
наставника: за радно место 1: диплома доктора наука из области теорије уметности и медија
стечена на акредитованом универзитету, односно акредитованом студијском програму у земљи
или у иностранству, призната у складу са Законом о високом образовању и испуњени услови из члана 74 Закона о високом образовању.
За радно место 2: диплома доктора уметности
или магистра уметности стечена на акредито-
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ваном универзитету, односно акредитованом
студијском програму у земљи или у иностранству, призната у складу са Законом о високом
образовању из области драмских и аудио-визуелних уметности, односно високо образовање
мастер академских студија из области драмских
и аудио-визуелних уметности, ужа област Снимање и дизајн звука или ужа област Музичка продукција и испуњени услови из члана
74 Закона о високом образовању. Обавезни и
изборни услови: за радно место 1 утврђени су
Правилником о ближим минималним условима
за избор у звања наставника на Универзитету у
Новом Саду за поље друштвено-хуманистичких
наука, за радно место 2 утврђени су Правилником о ближим минималним условима за избор
у звања наставника на Универзитету у Новом
Саду за поље уметности. У звање наставника
може бити изабрано лице које испуњава критеријуме прописане чланом 74 Закона о високом
образовању, Минималним условима за избор
у звања наставника на универзитету донетим
од стране Националног савета за високо образовање, Статутом Универзитета у Новом Саду,
Статутом Академије уметности и Правилником о ближим минималним условима за избор
у звања наставника на Универзитету у Новом
Саду. Услови за избор у звања сарадника: за
радно место 3: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије),
из области драмских и аудио-визуелних уметности, ужа област Камера. Кандидати треба
да испуњавају услове утврђене чланом 123
Статута Академије уметности. За радно место
4: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије) из области из
области драмских и аудио-визуелних уметности,
ужа област Дизајн светла. Кандидати треба да
испуњавају услове утврђене чланом 123 Статута Академије уметности. За радно место 5:
високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије) из области
из области драмских и аудио-визуелних уметности, ужа област Снимање и дизајн звука или
ужа област Музичка продукција. Кандидати треба да испуњавају услове утврђене чланом 123
Статута Академије уметности. За радно место
6: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије) из области
драмских и аудио-визуелних уметности, ужа
област Снимање и дизајн звука. Кандидати треба да испуњавају услове утврђене чланом 123
Статута Академије уметности. За радно место
7: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије) из области
ликовних уметности, ужа област Сликарство.
Кандидати треба да испуњавају услове утврђене чланом 123 Статута Академије уметности. За
радно место 8: високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије) из
области музичке уметности, ужа област Клавир.
Кандидати треба да испуњавају услове утврђене чланом 123 Статута Академије уметности.
Закон о високом образовању, Статут Универзитета у Новом Саду, Статут Академије уметности у Новом Саду, Правилник о ближим минималним условима за избор у звање наставника
на Универзитету у Новом Саду и упутство за
попуњавање биографских података за кандидате који конкуришу за наставна звања налазе се
на сајту Академије уметности (www.akademija.
uns.ac.rs – у секцији „Наставници-Конкурси”).
Сви кандидати достављају: 1. пријаву на конкурс која мора да садржи назив радног места за
које кандидат конкурише, списак документације
коју прилаже, контакт адресу, број телефона,
имејл-адресу, 2. оверене фотокопије диплома
о завршеним одговарајућим студијама и додатке дипломи, 3. уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), 4. уве-

рење о некажњавању прибављено искључиво
од МУП-а (не старије од 6 месеци), 5. личну
карту (фотокопија или очитана биометријска
лична карта). Осим наведене документације, у
зависности од радног места на које конкуришу,
кандидати достављају додатну документацију,
и то: за радно место 1: попуњен образац биографских података на ћириличном писму (Образац 1А наука) који се налази на сајту Академије
уметности (www.akademija.uns.ac.rs у секцији
„Наставници-Конкурси”) приложен у штампаној
и електронској форми (УСБ) откључан и доказе о испуњавању услова радног места у складу
са чланом 74 Закона о високом образовању и
Минималним условима за избор у звање наставника за поље друштвено-хуманистичких наука
Правилника о ближим минималним условима
за избор у звање наставника на Универзитета у
Новом Саду и чланом 5 наведеног правилника.
За радно место 2: попуњен образац биографских података на ћириличном писму (Образац
1А уметност) који се налази на сајту Академије
уметности (www.akademija.uns.ac.rs у секцији
„Наставници-Конкурси”) приложен у штампаној
и електронској форми (УСБ) откључан и доказе о испуњавању услова радног места у складу
са чланом 74 Закона о високом образовању и
Минималним условима за избор у звање наставника за поље уметности Правилника о ближим
минималним условима за избор у звање наставника на Универзитета у Новом Саду и чланом 5
наведеног правилника. За радна места од 3 до
8: попуњен образац биографских података на
ћириличном писму (Образац 2Б) који се налази
на сајту Академије уметности (www.akademija.
uns.ac.rs у секцији „Наставници-Конкурси”)
приложен у штампаној и електронској форми
(УСБ) и доказе о испуњавању услова радног
места у складу са чланом 123 Статута Академије уметности. Осим напред наведеног, за
радно место 7 потребно је доставити дигитални
портфолио који обухвата укупан уметнички и
професионални рад кандидата. Рок за пријаву
на конкурс је 15 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
разматране. Пријаве на конкурс са доказима о
испуњености услова достављају се искључиво
у штампаној форми на адресу: Академија уметности, Нови Сад, Ђуре Јакшића 7.

ОШ „СВЕТИ САВА“
Бачка Паланка
Трг братства јединства 22

Наставник немачког језика
са 77,78% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у
складу са чл. 139 и 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); да је врста стручне спреме 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“, бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016,
11/2016, 2/2017 и 11/2017); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за
рад са ученицима (уверење надлежне установе тражиће се накнадно од изабраног кандидата, пре закључења уговора); психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима на захтев школе извршиће Национална служба за запошљавање; поседовање
држављанства Републике Србије; да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
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васпитања; да зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 1. попуњен
пријавни формулар који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја; 2. биографију; 3. оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; 4.
оригинал уверење из казнене евиденције о
неосуђиваности (прибављено од стране надележног органа МУП-а, не старије од 6 месеци);
5. уверење о држављанству РС (не старије од
6 месеци); 6. извод из МКР; 7. фотокопију личне карте; 8. доказ о познавању српског језика подноси само кандидат који није стекао
диплому на српском језику. Пријаве слати на
адресу школе: Трг братства и једнинства 22,
Бачка Паланка, са назнаком: „Пријава на конкурс за радно место наставника немачког језика“. Ближе информације о конкурсу могу да се
добију код секретара школе и на број телефона: 021/6045-893.

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И
ТУРИЗАМ – ТИМС
21000 Нови Сад, Радничка 30а

Избор у звање и заснивање радног
односа наставника (сва звања),
поље Друштвено-хуманистичке
науке, научна област Педагошке
науке, ужа научна област
Општеобразовна у кинезиологији и
психологији
на одређено време

УСЛОВИ: докторат педагошких наука, завршетак основних и мастер/магистарских студија и
педагошких наука и испуњеност услова прописаних чланом 74 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 – др. закони)
за избор у звање наставника. Посебан услов за
горе наведено радно место је да кандидат има
одговарајуће компетенције у педагошком раду.
Поред услова предвиђених Законом о високом образовању, кандидат треба да испуњава
и услове предвиђене Статутом Факултета за
спорт и туризам и Правилником о ближим условима и поступку за избор у звање наставника и
сарадника Универзитета Едуконс.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе доказе о испуњености услова
конкурса: радну биографију, извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), оригинале или оверене фотокопије
диплома свих нивоа студија, фотокопију личне карте, уверење о некажњавању издато од
стране надлежног државног органа, уверење
да није осуђиван/а за кривична дела, као
ни да се пред надлежним органима не води
кривични поступак против кандидата, списак објављених научних радова и да достави
саме радове. Пријаву са наведеним доказима
о испуњавању услова конкурса сви кандидати
могу послати на поштанску адресу: Факултет
за спорт и туризам – Тимс, Радничка бр. 30а,
Нови Сад, са назнаком „За конкурс“. Информације у вези са конкурсом се могу добити на
број телефона: 021/530-633 или 021/530-231,
сваког радног дана од 08.00 до 16.00 часова.
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.
Бесплатна публикација о запошљавању

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

Оглас објављен дана 12.05.2021. поништава
се за радно место наставника историје и радно
место наставника српског језика.

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

1. Наставник предметне наставе –
наставник историје
са 70% радног времена, на одређено
време ради замене запосленог
распоређеног на послове вршиоца
дужности директора школе

2. 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 испуне услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број 88/17, 27/18 – др.
закони, 10/19 и 6/20): 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
за које 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 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, 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,
рофесор 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 некажњавању, не старије од 6 месеци. Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима подноси само изабрани
кандидат. 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 на телефон: 021/871-341. Пријаве слати на
адресу: Основна школа „Јован Грчић Миленко“,
Беочин, Милоша Црњанског бб.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕТИЊСТВО“ ЖАБАЉ
21230 Жабаљ, Николе Тесле 47а

Васпитач на српском језику

на одређено време до повратка одсутне
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних
Законом о раду, кандидат треба да испуњава и
услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон,
10/2019 и 6/2020) 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; 3) на студијама првог степена (основне струковне студије, основне академске студије или специјалистичке струковне
студије); 4) студијама у трајању од три године
или више образовање.
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. 88/17, 27/2018 –др. закон, 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). Уколико поседује положен испит та лиценцу, кандидат доставља оверену фотокопију
лиценце или уверења о положеном испиту за
лиценцу. Доказ да зна српски језик и 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 кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Пријаве доставити лично
или поштом на адресу: Предшколска установа
“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.

Национална служба
за запошљавање
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ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ФИЛИПОВИЋ“
26229 Плочица, Светог Саве 1
тел. 013/757-011
e-mail: skolaplocica@gmail.com

Наставник разредне наставе

у издвојеном комбинованом одељењу
у Плочичком Риту, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко
60 дана (до повратка запосленог са
функције)
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 139 и да има одговарајуће високо образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. Закон,
10/2019 – даље Закон и 6/2020) за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога или психолога, односно лице које је стекло
одговарајуће високо образовање, и то: 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,
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 и образовање из психолошких и
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 (кандидат мора
да има степен и врсту стручне спреме у складу са важећим Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи, „Сл. гласник РС – Просветни
гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18, 11/2019, 2/20, 8/20, 16/20 и
19/20). Кандидат поред одговарајућег образовања мора да има: 1) психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 2) 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 обира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
3) да има држављанство Републике Србије;
4) да зна српски језик. Уз пријаву на конкурс
кандидати треба да приложе: попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете у делу „Ново на сајту“,
на адреси: http:// www.mpn.gov.rs/wp-content/

uploads/2015/08/ FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc и потписану пријаву са радном биографијом; оригинал или оверену фотокопију
дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме (не старију од шест месеци од дана
објављивања огласа); оригинал или оверену
копију потврде/уверења о стицању образовања
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (кандидат који је положио испит за
лиценцу може доставити доказ о положеном
испиту у оригиналу или овереној копији (не
старије од шест месеци од дана објављивања
огласа)); оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије (не
старије од шест месеци од дана објављивања
огласа); оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених (не старије
од шест месеци од дана објављивања огласа),
доказ о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања – уверење из МУП-а (не
старије од шест месеци од дана објављивања
огласа). Доказ да зна српски језик кандидат
доставља само уколико образовање није стекао
на српском језику. Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и
ученицима доставља се пре закључења уговора
о раду (лекарско уверење), не старији од шест
месеци од дана објављивања огласа. Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз
које су приложени сви потребни докази и који
уђу у ужи круг биће упућени на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака, о чему ће учесници конкурса бити
обавештени на контакт адресе које су навели у
својим пријавама. Након обављене психолошке
процене способности за рад са децом и ученицима, конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос и обавља разговор са кандидатима,
а о датуму обављања разговора кандидати ће
бити обавештени на број телефона који наведу
на пријави. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Пријавом на конкурс кандидат даје своју сагласност за обраду
података о личности у сврхе спровођења законом предвиђеног поступка – конкурса за пријем
у радни однос. Подаци се не могу користити
у друге сврхе. Пријаве на конкурс за избор
наставника подносе се у затвореној коверти,
лично или путем препоручене пошиљке, на
адресу: Основна школа „Ђура Филиповић“ Плочица, Светог Саве 1, 26229 Плочица, уз напомену „Конкурс за (назначити радно место) – не
отварати”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање као ни фотокопије докумената које нису оверене од стране
надлежних органа. Решење о избору кандидата
биће донето у року предвиђеном у чл. 154 став
7 Закона. Сва потребна обавештења о конкурсу
могу се добити код секретара школе, на број
телефона: 013/757-011.

ОСНОВНА ШКОЛА „ОЛГА ПЕТРОВ”
26234 Банатски Брестовац
Олге Петров 1

Наставник математике
на одређено време

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

ОСНОВНА ШКОЛА
“ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”

26201 Јабука, Трг Бориса Кидрича 10

Наставник српског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова
предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС”,
Бесплатна публикација о запошљавању

бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС, 113/17,95/18), треба да испуњавају
и посебне услове предвиђене члановима: 139
ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 став 1. тачка 1. подтачка (1) и (2) и тачка 2. истог члана, чл. 142 ст. 1. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017,27/18,10/19,06/20). 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, 10/16,
3/17, 13/18, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020 и
19/2020). Кандидат мора да има и образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса
бодова. Наставник и стручни сарадник 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; има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
има држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Доказ да канидат има има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима доставља само
изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Докази које кандидат прилаже уз потписану пријаву: оверен препис (копију) дипломе
о завршеном одговарајућем образовању; уверење о држављанству (оригинал или оверена
копија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); доказ да кандидат
није осуђиван за напред наведена кривична
дела. Извод из казнене евиденције, прибавља
кандидат у Министарству унутрашњих послова
надлежне полицијске управе (не старије од 6
месеци, оригинал или оверена копија); доказ да
кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад – српски језик, у обавези
су да доставе само они кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а доказује
се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског
језика. Кандидат попуњава и пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи.
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у року од осам дана
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од
осам дана упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана пријема

резултата психолошке процене способности за
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија
обавља разговор са кандидатима са листе из
претходног става и доноси решење о избору
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Потписане
пријаве се достављају у року од 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови”, поштом на адресу: ОШ „Гоце Делчев“, Трг
Бориса Кидрича 10, 26201 Јабука или лично у
просторије школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. За
додатне информације обратити се на телефон:
013/2624-059.

ПОНОВЉЕНИ КОНКУРС
ОСНОВНА ШКОЛА
„САВА ВЕЉКОВИЋ”
Добрица, Светог Саве 408

Наставник физике

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

ПОНОВЉЕНИ КОНКУРС
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”
Иланџа
Милоша Црњанског 88

Наставник физике

са 30% радног времена
(6 часова наставе недељно),
на одређено време до повратка
запосленог са дужности директора
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: одговарајуће образовање: професор физике, дипломирани физичар, професор
физике и хемије, дипломирани педагог за физику и хемију, професор физике и основе технике,
дипломирани педагог за физику и основе технике, професор физике и математике, дипломирани астрофизичар, дипломирани физичар за
примењену физику и информатику, професор
физике и хемије за основну школу, професор
физике и основа технике за основну школу,
дипломирани физичар за примењену физику,
професор физике за средњу школу, дипломирани физичар истраживач, дипломирани професор физике и хемије за основну школу, дипломирани професор физике и основа технике за
основну школу, дипломирани физичар за општу
физику, дипломирани физичар за теоријску и
експерименталну физику, дипломирани педагог
за физику и општетехничко образовање ОТО,
дипломирани астроном, смер астрофизика,
професор физике-информатике, дипломирани физичар-медицинска физика, дипломирани
професор физике-мастер, дипломирани физичар-мастер, мастер физичар, мастер професор
физике, мастер професор физике и хемије, мастер професор физике и информатике, дипломирани физичар - мастер физике-метеорологије,
дипломирани физичар - мастер физике-астрономије, дипломирани физичар - мастер медицинске физике, дипломирани професор физике-хемије, мастер, дипломирани професор
физике-информатике, мастер, дипломирани
физичар - професор физике - мастер, - дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика - мастер, - дипломирани физичар
- примењена и компјутерска физика - мастер,
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- дипломирани физичар - примењена физика и
информатика - мастер, дипломирани физичар професор физике и основа технике за основну
школу - мастер, дипломирани физичар - професор физике и хемије за основну школу - мастер;
- мастер професор математике и физике; мастер професор информатике и физике; - дипломирани физичар - информатичар; мастер професор предметне наставе. Лица која су стекла
академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из области физике. Кандидат треба да испуњава услове утврђене чланом
139 и чланом и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 88/2017, 27/2018 – др. закон,10/2019
и 6/2020) и чланом 3 став 1. тачка 8. Правилниика о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадникау основној школи („Сл.
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018 и 11/2019). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним и потписаним
пријавним формуларом достављају школи. Уз
потписану пријаву на конкурс, кандидати треба да приложе: доказ о поседовању држављанства Републике Србије (извод из матичне књиге
рођених или уверење о држављанству-оригинал или оверену фотокопију не старију од 6
месеци), оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми, уверење о положеном стручном испиту (ако поседује), уверење
о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања, доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности доставља кандидат пре закључења уговора о раду.
Пријаву кандидати треба да доставе у року од
8 дана од дана објављивања конкурса на адресу ОШ „Милош Црњански”, Милоша Црњанског
88, 26352 Иланџа, са назнаком „За конкурс –
наставник физике”. За све додатне информације позовите 013/659-168. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

12305 Мелница
тел. 012/348-570
e-mail: skolamelnica@gmail.com

Наставник историје

са 35% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства, односно
боловања ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да поседују одговарајуће образовање из члана 140 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилника о врсти
стручне спреме наставника, васпитача и стручних сарадника у основној школи – за предмет
историја („Сл. гл. РС – Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016), да
испуњавају услове прописане чланом 139 став
1 тачке 1), 2), 3), 4) и 5) Закона о основама
система образовања и васпитања. Став 1 – у
радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом и то
ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кри-

вична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова из става 1. тачке 1), 3), 4) и 5) саставни
су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2)
прибавља се пре закључивања уговора о раду.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној страници Министарства, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве на конкурс слати на адресу: ОШ „Бранко
Радичевић“, 12305 Мелница, тел. 012/348-570,
skolamelnica@gmail.com.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
12000 Пожаревац
Јована Шербановића 10

Наставник математике
Наставник енглеског језика

са 50% радног времена,
ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати
достављају потребну документацију у року од
8 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс се објављује у публикацији „Послови” при
Националној служби запошљавања (НСЗ). Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована
од стране директора школе. Кандидат за радно
место наставника треба да испуњава услове из
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: а) има одговарајуће
образовање у складу са чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - други закон, 27/2018 (II) - други закон, 10/2019 и
6/2020) и 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, 13/18, 11/19, 2/20,
8/20, 16/20, 19/20 и 3/21); б) има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; в) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; г) има
држављанство Републике Србије; д) зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази који се прилажу:
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1.) попуњен пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; 2.) биографија
са обавезним навођењем адресе становања и
броја телефона; 3.) оверена фотокопија дипломе (лица са завршеним студијама другог степена достављају и диплому и додатак дипломи
првог и другог степена студија); 4.) оригинал
или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених; 5.) оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству (не старије од
6 месеци); 6.) оригинал или оверена фотокопија уверења о неосуђиваности из МУП-а (не
старије од 6 месеци); 7.) потврда одговарајуће
високошколске установе да је кандидат положио испит из страног језика (само кандидати
који образовање нису стекли на српском језику). Кандидати чије су пријаве благовремене,
потпуне и уз које су приложени сви докази и
који испуњавају услове за оглашене послове,
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 су навели у својим пријавама. Разговор
са кандидатима ће се обавити у просторијама
ОШ „Доситеј Обрадовић” у Пожаревцу, Јована Шербановића 10, с тим што ће кандидати
о датуму и времену бити обавештени на контакт адресе које су навели у својим пријавама.
Доказ о испуњености услова из тачке 5б) ове
одлуке прибавља се пре закључења уговора о
раду (лекарско уверење не старије од 6 месеци
које издаје надлежна установа). Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок
за подношење пријава је осам дана од дана
објављивања огласа. Пријаве са доказима достављати у затвореној коверти са назнаком „За
конкурс” на адресу ОШ „Доситеј Обрадовић”
у Пожаревцу, Јована Шербановића 10, 12000
Пожаревац, лично или поштом.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“
12000 Пожаревац
Војске Југославије 18

Наставник шпанског језика
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова
прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду
(„Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – одлука УС,
113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 139 став 1. тачке 1), 2), 3), 4) и 5)
и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони,
10/19 и 6/20) услове из Правилника о степену и врсти образовања наставника и 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 и 16/2020) и посебне услове
из Правилника о организацији рада и систематизацији радних места у ОШ „Свети Сава”
у Пожаревцу: 1. да имају одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник Републике Србије”, број
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018
– др. закон и 6/2020): високо образовање за
наставника основне школе, за педагога и психолога, на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
Бесплатна публикација о запошљавању

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 студијана у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; кандидат мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; 2. да 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 – језик на којем се остварује
васпитно-образовни рад. Кандидати за радна
места уз пријаву на конкурс треба да доставе:
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању и оверену фотокопију
додатка дипломи; уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија не старија
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија не старија
од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе да лице није осуђивано
правноснажном пресудом за кривична дела
из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (не
старије од 6 месеци); доказ о знању српског
језика (подносе само кандидати који су стекли
одговарајуће образовање на другом језику);
кратку радну биографију (CV) са обавезним
навођењем адресе становања и броја телефона; попуњен пријавни формулар са званичне
интернет старнице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. Кандидати који
уђу у ужи избор биће упућени на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју ће извршити Национална служба
за запошљавање применом стандардизованих
поступака, а пре доношења одлуке о избору
кандидати биће позвани на разговор. Кандидат који буде изабран дужан је да пре закључења уговора о раду достави уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима - лекарско уверење не старије од 6 месеци. Конкурс за радно
место отворен је 8 дана од дана објављивања.
Својеручно потписану пријаву на конкурс са
потребном документацијом кандидати достављају поштом на адресу: ОШ „Свети Сава”
Пожаревац, Војске Југославије 18, 12000
Пожаревац, са назнаком „Конкурс за пријем у
радни однос на радно место _____(написати за
које радно место конкуришете)” или предати
лично у затвореној коверти са свим потребним
назнакама на наведену адресу у секретаријату
школе, сваког радног дана од 08.00 до 14.00
часова, у року од 8 дана од објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОШ „12. ДЕЦЕМБАР“
36310 Сјеница, Нова бб.
тел. 020/741-185

1. Наставник босанског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
односно до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради
неге детета
УСЛОВИ: 1. Кандидат поред општих услова
предвиђених чланом 24 став 1 Закона о раду
(„Сл. гласник РС“, 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/19 –
аутентично тумачење), треба да испуњава
услове за пријем у радни однос прописане чл.
139 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/2017 и 27/2018
– др. закон, 10/2019 и 6/2020), и то: да има
одговарајуће високо образовање у складу са
чл. 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и
27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020), као
и према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Просветни гласник РС“, бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/19), и то: да је стекао одговарајуће високо образовање: 1) на
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) високо образовање на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да кандидат 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
насиља у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4.
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и босански језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава
пријавни формулар који преузима на званичној
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и са одштампаним пријавним
формуларом доставља следећу документацију:
1. оверен препис или оверену копију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању; 2. лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
доставља пре закључења уговора о раду кандидат који заснује радни однос по конкурсу; 3.
уверење о неосуђиваности за кривична дела из
чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система
образовања и васпитања кандидат прибавља у
надлежној полицијској управи МУП-а, не ста26.05.2021. | Број 935 |
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рије од 6 месеци, у оригиналу или овереној
копији; 4. уверење о држављанству РС, оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци;
5. извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена копија); 6. доказ о знању српског
језика као језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи доставља се само уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику; доказ о познавању босанског
језика као језика на коме се остварује образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће образовање није стечено на босанском језику, кандидат доставља у виду потврде или уверења да је
положио испит из босанског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Конкурс спроводи комисија коју именује директор у
складу са законом. Конкурсна комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос у року од осам дана од дана истека рока
за пријем пријава. Кандидати који буду испуњавали услове конкурса и буду изабрани у ужи
избор, у року од осам дана од дана истека рока
за подношење пријава упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности
за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе из претходног става и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Лице
које буде изабрано по конкурсу, дужно је да
приложи доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење) пре закључења
уговора о раду. Тражена документа достављају
се у оригиналу или овереној копији, лично или
послати у затвореној коверти, на адресу: ОШ
„12. децембар“, Нова бб., 36310 Сјеница, са назнаком „За конкурс“. Рок за достављање пријава
је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Телефон за
информације: 020/741-185 (директор школе).

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА
ШКОЛА ПРИЈЕПОЉЕ
31300 Пријепоље
4. децембра 3
тел. 033/710-018

1. Педагог школе

са 50% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског боловања
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
услове прописане члановима 139, 140 и 155
став 1 и 2 тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) и услове предвиђене Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у стручним школама („Службени гласник РС –
Просветни гласник“ бр. 8/15, 11/16, 2/17, 13/18
и 7/2019) односно да има одговарајуће образовање (стечено на студијама другог степена,
мастер академске студије, мастер струковних
студија и специјалистичких студија) или основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали висико образовање до 10. септембра 2005. године;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да има
држављанство Републике Србије; да лице није
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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, примање
или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, правног
саобраћаја и човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторско
понашање, да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати
школи подносе одштампан и попуњен пријавни формулар са званичне странице Министарства, диплому (оригинал или оверену копију),
уверење о држављанству (не старије од шест
месеци), уверење из матиче књиге рођених,
извод из казнене евиденције при надлежној
полицијској управи МУП-а (не старији од шест
месеци). Доказ о испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима изабрани
кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичке способности
кандидата који испуњавају услове конкурса, а
који су се благовремено и са потпуном документацијопм јавили на конкурс и који уђу у ужи
избор, вршиће Национална служба за запошљавање у Пријепољу, применом стандардизованих поступака. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је
8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве
се подносе поштом или лично на адресу: Економско-трговинска школа Пријепоље, 4. децембра 3, 31300 Пријепоље. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе
на телефон: 033/710-018.

СМЕДЕРЕВО
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
11300 Смедерево
16. октобра бб
тел. 026/653-633

Наставник француског језика

на одређено време ради замене
запослене на породиљском одсуству,
са 33% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме – професор, односно дипломирани филолог за француски језик и књижевност или друго према
Правилнику о степену и врсти образовања
наставника из општеобразовних предмета,
стручних сарадника и васпитача у стручним
школама („Сл. гласник РС – Просветни гласник“,
бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 – исп., 13/2016,
2/2017, 13/2018 и 7/2019). Кандидати треба да
испуњавају услове прописане Законом о раду,
услове из чл. 139, 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и
6/2020), као и Правилником о степену и врсти
образовања наставника из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача у
стручним школама („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 – исп,
13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019).
ОСТАЛО: Уз одштампан попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
на конкурс доставити: оверену фотокопију
дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није
осуђиван, а за наставника – уверење о положе-

ном стручном испиту за рад у образовању или
положеном испиту за лиценцу (осим за лица
која заснивају радни однос у својству приправника или на начин утврђен као за приправнике). Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и
ученицима доставља се пре закључења уговора
о раду. У току трајања поступка одлучивања о
избору, кандидати за сва радна места који уђу
у ужи избор дужни су да се подвргну провери психофизичких способности за рад са децом
и ученицима, коју врши Национална служба
за запошљавање применом стандардизованих поступака, а у складу са чланом 154 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018
– др. закон, 10/2019 и 6/2020), по распореду
који утврди школа у сарадњи са Националном
службом за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Кандидат
мора знати језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаве слати на горе наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Наставник економске групе
предмета

1 извршилац на одређено време до
повратка наставника са функције
директора школе и 1 извршилац до
повратка запослене са породиљског
одсуства
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме – дипломирани економиста, мастер економиста или друго
према Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада Економија, право и администрација („Сл.
гласник РС – Просветни гласник“, бр.16/2015,
11/2016, 2/2017, 1/2019 и 9/2019). Кандидати
треба да испуњавају услове прописане Законом
о раду, услове из чл. 139, 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон,
10/2019 и 6/2020), као и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада Економија, право и
администрација („Сл. гласник РС – Просветни
гласник“, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 1/2019
и 9/2019).
ОСТАЛО: Уз одштампан попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја
на конкурс доставити: оверену фотокопију
дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није
осуђиван, а за наставника – уверење о положеном стручном испиту за рад у образовању
или положен испит за лиценцу (осим за лица
која заснивају радни однос у својству приправника или на начин утврђен као за приправнике). Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и
ученицима доставља се пре закључења уговора
о раду. У току трајања поступка одлучивања о
избору, кандидати за сва радна места који уђу
у ужи избор дужни су да се подвргну провери психофизичких способности за рад са децом
и ученицима, коју врши Национална служба
за запошљавање, применом стандардизованих поступака, а у складу са чланом 154 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018
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– др. закон, 10/2019 и 6/2020), по распореду
који утврди школа у сарадњи са Националном
службом за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Кандидат
мора знати језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаве слати на горе наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ “КАРАЂОРЂЕ”
11320 Велика Плана
Војводе Мишића 135

Школски психолог

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл 140 Закона о основама система образовања и васпитања и чл. 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи, као и да доставе све неопходне доказе о испуњености услова за учешће на конкурсу. Поред пријаве на
конкурс (са радном биографијом) кандидати
треба да доставе и попуњен пријавни формулар објављен на званичној интернет страници
Министарства, који достављају са оригиналима или овереним фотокопијама докумената,
којима доказују да испуњавају услове конкурса и то: диплому о стеченој стручној спреми
(високо образовање стечено: 1) на студијама
другог степена - мастер академске студије,
мастер струковне студије или специјалистичке академске студије (студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука – у ком случају је неопходна завршеност студија првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета); или 2) на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године),
за наставника основне школе; оверен препис
или оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту (уколико кандидат исто поседује), уверење
о држављанству, доказ о неосуђиваности за
кривична дела предвиђена чл.139 став1. тачка
3.Закона о основима система, не старије од 6
месеци, доказ о непостојању дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног
у складу са законом, не старије од 6 месеци,
доказ о знању српског језика и језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на тим језицима). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 (осам) дана
од дана објављивања. Пријаве се достављају
лично у секретаријату школе од 08.00 до 14.00
сати или на адресу: ОШ ,,Карађорђе“, Војводе
Мишића 135, 11320 Велика Плана.

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

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
25240 Стапар, Вука Караџића 20
тел. 025/5827-701

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Директор установе може да буде лице
које испуњава услове прописане чл. 139 и чл.
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019 од 15.
фебруара 2019), као и услове прописане Правилником о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 108/2015). Дужност директора
школе може да обавља лице које има: 1. одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне школе, за педагога и психолога; наставник и стручни сарадник
јесте лице које је стекло одговарајуће високо
образовање: 1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и
то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10.09.2005.
године; лице из тачке 1) подтачка (2) мора да
има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; изузетно, ако се
на конкурс не пријави ниједан кандидат са
одговарајућим образовањем из чл. 140 ст. 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања, дужност директора основне школе
може да обавља лице које има одговарајуће
образовање из чл. 140 став 3 Закона за наставника основне школе, односно лице са стеченим
одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне 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; 2. дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника; 3.
обуку и положен испит за директора установе;
4. најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 5. психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 6. 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 санк-

цију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 7. има
држављанство Републике Србије; 8. зна српски
језик (језик на којем се остварује образовно-васпитни рад). Изабрани директор који нема
положен испит за директора, дужан је да га
положи у року до две године од дана ступања
на дужност. Директору који не положи испит за
директора у року од две године од дана ступања на дужност престаје дужност директора.
Докази о испуњености услова саставни су део
пријаве на конкурс. Пријава на конкурс за
избор директора, заједно са потребном документацијом, доставља се школи. Кандидат
попуњава пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом доставља установи. Уз пријаву на
конкурс кандидат за директора школе подноси:
1) биографске податке, односно радну биографију, 2) оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању из члана 140
став 1 и 2 (изузетно и став 3) Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне школе, за педагога и психолога,
3) оверену фотокопију дозволе за рад наставника и стручног сарадника (испит за лиценцу,
односно стручни испит), 4) оверену фотокопију
уверења о положеном испиту за директора
установе, 5) оригинал или оверену фотокопију
уверења да има писичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (не
старије од 6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс, а доставља се пре закључења
уговора), 6) оригинал или оверену фотокопију
доказа о најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања (потврде,
решења, уговори или други акти којима се
доказује на којим пословима, са којом стручном
спремом и у ком временском периоду је стечено
радно искуство), 7) оригинал или оверену фотокопију доказа о неосуђиваности правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
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 – издат од полицијске
управе или суда (не старије од 6 месеци од
дана достављања пријаве на конкурс), 8) доказ
о неосуђиваности за привредни преступ, издат
од привредног суда, 9) оригинал или оверену
фотокопију доказа да против кандидата није
покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре
подношења оптужног предлога – за кривична
дела из чл. 7 став 4 Правилника о ближим условима за избор директора установе образовања
и васпитања (не старије од 6 месеци од дана
достављања пријаве на конкурс), 10) оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци
од дана достављања пријаве на конкурс), 11)
извод из матичне књиге рођених – оригинал,
12) доказ о знању српског језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад (уколико
одговарајуће образовање није стечено на том
језику) – оверену фотокопију дипломе о стеченом средњем, вишем или високом образовању
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на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад, 13) доказе о резултату стручно-педагошког надзора – извештаји просветног
саветника – оверена фотокопија (уколико је
вршен стручно-педагошки надзор над радом
кандидата од стране просветног саветника, кандидат је дужан да извештај истог достави); 14)
уколико се на конкурс пријави лице које је
претходно обављало дужност директора установе дужно је да поред доказа из тачке 12) достави и резултате стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања (оверена фотокопија). Кандидат за директора установе образовања и васпитања не може да оствари предност приликом избора ако је у току
избора утврђено да је против њега покренут
кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој
није претходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога – за кривична дела из
члана 7 став 4 Правилника о ближим условима
за избор директора установе образовања и васпитања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
Комисија неће разматрати. Пријава се сматра
потпуном уколико садржи све доказе којима се
потврђује испуњеност услова за избор директора прописаних чл. 139 и 140 став 1 и 2, а изузетно и став 3 Закона, а који су у конкурсу
наведени у делу услови за избор директора.
Рок за подношење пријава на конкурс за избор
директора је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Пријава се подноси на адресу школе: Основна школа „Бранко
Радичевић“, Вука Караџића 20, Стапар, са назнаком „Конкурс за директора“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАТКО ПАВЛОВИЋ ЋИЋКО“
25253 Ратково, Ратка Павловића бб
тел. 025/883-041

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: услови које кандидат треба да поседује: одговарајуће високо образовање из члана 140 став 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања, то јест високо
образовање 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 и (2) 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, у ком случају је неопходна завршеност студија првог степена из научне, односно
стручне области за одговаравајући предмет,
односно групу предмета или 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; да испуњава услове за наставника основне школе, педагога или
психолога; дозволу за рад (лиценцу) наставника; лиценцу за директора школе (кандидат који
ту лиценцу не поседује може бити изабран, али
ће бити дужан да испит за директора школе
положи у року од две године од дана ступања
на дужност); психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима; држављанство Републике Србије; знање српског језика и
језика на ком се остварује образовно-васпитни
рад; неосуђиваност правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безус-

58

| Број 935 | 26.05.2021.

ловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, нити за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за 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; најмање осам година рада на пословима образовања и васпитања
у установи за образовање и васпитање, након
стеченог одговарајућег образовања. 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, за директора 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) или на студијама у трајању од три године,
или више образовање, за наставнике основне
школе, дозволу за рад наставника, обуку и
положен испит за директора школе и најмање
десет година рада на пословима васпитања и
образовања у установи, после стеченог одговарајућег образовања. Директор се бира на
четири године. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Непотуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Уз пријаву на конкурс кандидат
треба да приложи: оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од
6 месеци); оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених (не старији
од 6 месеци); оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; оверена фотокопија о
знању српског језика (осим за кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на српском
језику); оригинал или оверена фотокопија документа о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту; потврда о радном искуству
(не старија од 6 месеци); оверена фотокопија
доказа о резултату стручно-педагошког надзора
у раду кандидата (извештај просветног саветника, (ако кандидат поседује); оверена фотокопија доказа о резултатима стручно-педагошког
надзора школе и оцена спољашњег вредновања (само за кандидате на конкурсу који су
претнодно обављали дужност директора школе); оверена фотокопија лиценце за директора
школе (ако је кандидат поседује); преглед кретања у служби са биографским подацима (необавезно); доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно); уверење
да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у члану
139 став 1. тачка 3. Закона о основама система
образовања и васпитања (уверење о неосуђиваности из основног суда и привредног суда и
уверење о некажњавању из казнене евиденције
МУП-а), (не старије од 6 месеци). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима доставља изабрани
кандидат, пре закључења уговора о раду (не
старије од 6 месеци). Пријаве са доказима о
испуњености услова конкурса доставити на
адресу школе: Основна школа „Ратко Павловић Ћићко”, Ратка Павловића бб, 25253 Ратково, са назнаком: „Конкурс за директора школе”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране. Ближе информације могу се
добити код секретара школе, на број телефона
025/883-915 или 062/890-13-47.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ФИЛИП ВИШЊИЋ“
22245 Моровић, Краља Петра I 18
тел. 022/736-024

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: сагласно члану 122 ставови 2, 5 и 6
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 88/2017 и
27/2018, у даљем тексту: Закон), члана 2 Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 108/2015), директор школе
може да буде лице које испуњава услове прописане чланом 139 ставови 1–5 и чланом 140
ставови 1 и 2 Закона. Дужност директора школе може да обавља лице које има одговарајуће
образовање из члана 140 ставови 1 и 2 Закона
за наставника те врсте школе и подручја рада,
педагога и психолога, дозволу за рад наставника и стручног сарадника, обуку и положен
испит за директора школе и најмање осам
година рада у школи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања. Изузетно, ако се на конкурс не
пријави ниједан кандидат са одговарајућим
образовањем из члана 140 ставови 1 и 2 овог
закона, дужност директора основне школе
може да обавља лице које има одговарајуће
образовање из члана 140 став 3 овог закона
за наставника те врсте школе, дозволу за рад
наставника и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора школе и најмање десет
година рада у школи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања. За директора школе може да буде
изабрано лице: 1) које има одговарајуће високо образовање за наставника школе, за педагога и психолога школе, стечено: а) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: 1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдициплинарне 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; б) на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) које
има одговарајуће радно искуство на пословима
образовања и васпитања; 3) које има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 4) које није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело или
привредни преступ утврђен законом; 5) за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, односно које 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 примања или давања мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међу-
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народним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 6)
које има држављанство Републике Србије; 7)
које зна српски језик јер се на њему остварује
образовно-васпитни рад; 8) које има дозволу
за рад (положен стручни испит) за наставника,
педагога, психолога, обуку и положен испит за
директора. Уз пријаву на конкурс кандидат за
избор директора школе треба да приложи следеће документе, односно доказе да испуњава
потребне услове: биографске податке, односно
радну биографију; оверену копију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању; доказ о
поседовању дозволе за рад – оверену копију
уверења о положеном стручном испиту или
испиту за лиценцу; доказ о годинама рада у
школи на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања –
потврду у оригиналу од најмање 8 година рада
на пословима образовања и васпитања (односно 10 година у случају да се на конкурс пријави кандидат који не испуњава услов у погледу
одговарајућег образовања из члана 140 ст. 1
и 2, а има одговарајуће образовање из члана
140 ст. 3. Закона); уверење да није осуђиван
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка
3 Закона (уверење МУП-а / извод из казнене
евиденције, не старије од шест месеци); уверење привредног суда да кандидат за директора није осуђиван правоснажном пресудом за
привредни преступ у вршењу раније дужности
(не старије од шест месеци); уверење надлежног суда да против кандидата није покренут
кривични поступак доношењем наредбе за
спровођење истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре
подношења оптужног предлога за наведена
кривчна дела (не старије од шест месеци);
уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверена копија); извод из матичне књиге рођених (у оригиналу или оверену
копију); доказ/уверење да кандидат има обуку и положен испит за директора школе (оверену копију); изабрани кандидат који нема
положен испит за директора, дужан је да га
положи у року до две године од дана ступања
на дужност, сагласно члану 122 став 9 Закона;
доказ да кандидат зна српски језик на коме се
изводи образовно-васпитн рад (само кандидат
који није образовање стекао на српском језику; кандидат доставља потврду одговарајуће
високошколске установе да је положио испит
из српског језика – у оригиналу или оверену
фотокопију); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе (извештај просветног
саветника – фотокопија, уколико га има) и оцену спољашњег вредновања за кандидата који
је претходно обављао дужност директора школе (фотокопија); доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима (може и из досијеа, а кандидат који буде
изабран ће накнадно пре закључења посебног
уговора о правима и обавезама директора,
доставити ново лекарско уверење, оригинал);
програм рада кандидата. Кандидат је дужан да
попуни пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, који у штампаној форми
доставља школи, уз пријаву.
ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом
и доказима достављају се у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији НСЗ
„Послови“, на адресу школе у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за избор директора
школе“, лично или поштом. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање,
као ни копије докумената које нису оверене од
Бесплатна публикација о запошљавању

стране надлежног органа (јавног бележника).
Ближа обавештења се могу добити сваког радног дана од 08.00 до 12.00 часова, на телефон:
022/736-024, мејл: bosutmorovic@gmail.com.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
22300 Стара Пазова, Светосавска 5
тел. 022/310-641
e-mail: tskola@mts.rs

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у
складу са чл. 140 и чл. 142 Закона о основама система образовања и васпитања 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; и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање
по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе
у установи, у складу са европским системом
преноса бодова), односно степен и врста стручне спреме у складу са Правилником о степену
и врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним
школама за одговарајући предмет.

Наставник ликовне културе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
20% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у
складу са чл. 140 и чл. 142 Закона о основама система образовања и васпитања 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; и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање
по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе
у установи, у складу са европским системом
преноса бодова) односно степен и врста стручне спреме у складу са Правилником о степену
и врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним
школама за одговарајући предмет.
ОСТАЛО: Остали услови за сва радна места:
да лице има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминатор-

но понашање; има држављанство Републике
Србије; зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити: попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете;
потписану пријаву са радном биографијом; оверену фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме; доказ о образовању
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије;
оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених и уверење о неосуђиваности. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља
се пре закључења уговора о раду. Кандидати
чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које
су приложени сви потребни докази и који уђу у
ужи круг биће упућени на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака
- о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт адресе које су навели у својим
пријавама. Након обављене психолошке процене способности за рад са децом и ученицима,
конкурсна комисија сачињава листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос
и обавља разговор са кандидатима, а о датуму обављања разговора, кандидати ће бити
обавештени на број телефона који напишу на
пријави. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Све пријаве са приложеном документацијом
предати у секретаријату школе од 09.00 до
12.00 или послати поштом на адресу: Техничка
школа, 22300 Стара Пазова, Светосавска 5.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН ВУКАСОВИЋ ДИОГЕН“
Купиново
22418 Ашања
тел.022/497-080
e-mail: dvdiogen@gmail.com
dvdiogen.nasaskola.rs

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: за директора школе може бити
изабрано лице које испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гл. РС“ бр. 88/17, 27/18 – други закон,
10/2019, 27/2018 – други закон и 6/2020),
односно лице, које је стекло одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и
то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука;
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године, да испуњава услове за наставника
те врсте школе и подручја рада, за педагога
или психолога школе; да има дозволу за рад
(лиценцу) за 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.
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Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем
из члана 140 став 1 и 2 наведеног закона, дужност директора основне школе може да обавља
и лице које има одговарајуће образовање из
члана 140 став 3 истог закона за наставника те
врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и сручног сарадника, обуку и положен
испит за директора установе и најмање десет
година рада на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. То лице мора поседовати одговарајуће
високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и
специјалистичке студије), студијама у трајању
од три године или више образовање; да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 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 против њега није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није
претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за наведена кривична дела; да
зна српски језик; да има држављанство Републике Србије. Кандидат који се пријављује на
радно место директора школе попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
рзвоја и уз одштампани пријавни формулар
треба да приложи: биографију са кратким прегледом кретања у служби и прегледом плана
рада директора школе за мандатни период,
доказ о стеченом образовању (оригинал или
оверену фотокопију дипломе), доказ о положеном испиту за лиценцу (оригинал или оверену фотокопију), доказ о знању српског језика
(достављају само кандидати који одговарајуће
образовање нису стекли на српском језику, у
том случају кандидат доставља оригинал писани доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе), уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверену фотокопију, не
старије од 6 месеци), потврду о радном стажу
(оригинал), 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 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 (уверење/потврду
из МУП-а, оригинал или оверену фотокопију,
не старије од шест месеци); потврду или уверење из надлежног суда да против кандидата
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 наведена
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кривична дела (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима доставља
се пре закључења уговора о раду (оригинал
или оверана фотокопија); потврду о обуци и
положеном испиту за директора установе (оригинал или оверена фотокопија). Пријава која не
садржи уверење о положеној обуци и испиту
за директора школе неће се сматрати непотпуном, јер програм обуке за директора и правилник о полагању испита нису донети, па ће
изабрани кандидат бити у обавези да положи
испит за директора у законском року. Кандидат
који је предходно обављао дужност директора
школе дужан је да достави доказ о резултату
стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања, уколико је у школи
обављен стручно-педагошки надзор установе.
Пријава на конкурс обавезно мора да садржи
податке о кандидату (име, презиме, адреса пребивалишта, односно боравишта, контакт телефон, адреса електронске поште ако је кандидат
поседује). Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови“, не рачунајући дан објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
разматране. Пријава са потребном документацијом подноси се у затвореној коверти са назнаком: „Конкурс за директора школе“. Документација се може доставити лично или поштом,
на адресу школе: Основна школа „Душан Вукасовић Диоген“,Карађорђева 6, 22418 Ашања.
Школа нема обавезу да пријављеном кандидату
враћа документацију. Ближа обавештења могу
се добити у секретаријату школе, на број телефона: 022/497-080.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”
22300 Стара Пазова, Светосавска 5
тел. 022/310-035
e-mail: sekretar@etsvuk.rs

Наставник предметне наставе –
ликовно васпитање
(предмети из ове области)

три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство
Републике Србије; зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад. Уз
пријаву доставити: попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете; потписана пријава са радном
биографијом; оверену фотокопију дипломе
одговарајућег степена и врсте стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије; оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених
и уверење о неосуђиваности. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Кандидати чије су пријаве
благовремене, потпуне и уз које су приложени
сви потребни докази и који уђу у ужи круг биће
упућени на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт адресе које су навели у својим пријавама. Након
обављене психолошке процене способности
за рад са децом и ученицима, конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос и обавља разговор са кандидатима, а о датуму обављања
разговора, кандидати ће бити обавештени на
број телефона који напишу на пријави. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Све пријаве са
приложеном документацијом предати у секретаријату школе од 09.00 до 12.00 или послати
поштом на адресу ЕТШ “Вук Караџић”, 22300
Стара Пазова, Светосавска 5.

СУБОТИЦА

на одређено време до повратка
наставника са боловања дужег
од 60 дана

ОШ „ХУЊАДИ ЈАНОШ“
24220 Чантавир, Трг слободе 2
тел. 024/782-025

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у
складу са чл. 140 и чл. 142 Закона о основама система образовања и васпитања (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
и образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова, односно степен и
врста стручне спреме у складу са Правилником
о степену и врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама за одговарајући предмет.
Остали услови: да лице 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

Наставник биологије

на српском и мађарском наставном
језику, са 90% радног времена,
на одређено време до повратка
запосленог са фунције директора
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и вапитања, и то да: 1) има
одговарајуће образовање прописано чланом
140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/2018
– др. закони, 10/19 и 6/20) и чл. 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016,11/20162/2017,
3/2017, 13/18 и 11/19); 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
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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; 4) да
има држављанство Републике Србије; 5) да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад (мађарски језик).
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да приложи: радну
биографију (обавезно навести контакт податке:
мејл и број телефона), оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених, оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије, оригинал или оверену
фотокопију уверења из казнене евиденције
надлежне полицијске управе да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела
из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (не старије
од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију доказа о знању српског, односно мађарског језика, попуњен и одштампан формулар за
пријем у радни однос у установи образовања и
васпитања, који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја (www.mpn.gov.rs). Наставник мора да има и образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Наведено образовање наставник је обавезан да стекне у року
од једне, а највише две године од дана пријема
у радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу. Сматра се да наставник који је у току
студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, има горе наведено образовање (члан 142 ЗОСОВ). Лекарско уверење да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду.
Психолошку процену способности кандидата за
рад са децом и ученицима извршиће надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. Копије доказа које се
подносе при конкурисању морају да буду оверене од стране надлежног органа, у супротном се
неће узети у разматрање. Конкурс траје 8 дана
од дана објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“. Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве послате
путем мејла се неће разматрати. Пријаве слати
на адресу: ОШ „Хуњади Јанош“ Чантавир, Трг
слободе 2, 24220 Чантавир, са назнаком „За
конкурс“.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У
СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Сарадник у звање асистента за
ужу научну област Финансије и
рачуноводство
на одређено време од три године

УСЛОВИ: мастер економиста-студент докторских студија одговарајуће области који је сваки
од претходних нивоа студија завршио просечБесплатна публикација о запошљавању

ном оценом најмање осам (8) и који показује
смисао за наставни рад, односно, под истим
условима магистар наука коме је прихваћена
тема докторске дисертације. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге
услове прописане одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС” број 88/17,
73/2018 27/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020
– др. закони), Статута Универзитета у Новом
Саду бр. 01-198/1 од 8. марта 2018. године са
изменама и допунама од 5.4.2018. године –
исправка; 13.2.2019. године; 29.9.2020. године,
Статута Економског факултета у Суботици бр.
01- 1812 од 31. маја 2018. године, Правилника о ближим мимималним условима за избор
у звања наставника на Универзитету у Новом
Саду од 3. марта 2016. године (измене и допуне од 8. септембра 2016. године, 22. септембра 2016. године, 1. децембра 2016. године,
8. марта 2018. године, 9. октобра 2018. године, 30. јануара 2020. године-аутентично тумачење и 25. фебруара 2021. године-аутентично
тумачење), и Правилника о избору наставника
и сарадника Економског факултета у Суботици
бр. 01-3503 од 15. новембра 2018. године.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима
подносе се Економском факултету у Суботици, Сегедиски пут 9-11, у року од 10 дана од
дана објављивања конкурса. Уз пријаву приложити: биографију са податцима о досадашњем
раду, фотокопију личне карте (у случају чиповане личне карте потребно је доставити очитану личну карту), оверене фотокопије диплома, потврду о статусу студента на студијама
трећег степена, односно потврду да је лицу
прихваћена тема докторске дисертације, списак радова и саме радове, потврду о томе да
лице није правоснажном пресудом осуђено за
кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе које издаје високошколска
установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи, као и све остале доказе који упућују на испуњеност услова
предвиђених Законом, Статутом Универзитета,
Статутом Факултета и Правилницима Универзитета и Факултета.Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране.
Факултет неће враћати запримљену конкурсну
документацију кандидатима.

Сарадник у звање сарадника у
настави за ужу научну област
Финансије и рачуноводство

на одређено време од једне године
УСЛОВИ: дипломирани економиста, студент
мастер студија одговарајуће области који је
сваки од претходних нивоа студија завршио
просечном оценом најмање осам (8) и који
показује смисао за наставни рад. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и
друге услове прописане одредбама Закона
о високом образовању („Сл. гласник РС” број
88/17, 73/2018 27/2018 – др. закон, 67/2019 и
6/2020 – др. закони), Статута Универзитета у
Новом Саду бр. 01-198/1 од 8. марта 2018. године са изменама и допунама од 5.4.2018. године
– исправка; 13.2.2019. године; 29.9.2020. године, Статута Економског факултета у Суботици
бр. 01- 1812 од 31. маја 2018. године, Правилника о ближим мимималним условима за избор
у звања наставника на Универзитету у Новом
Саду од 3. марта 2016. године (измене и допуне од 8. септембра 2016. године, 22. септембра 2016. године, 1. децембра 2016. године,
8. марта 2018. године, 9. октобра 2018. године, 30. јануара 2020. године-аутентично тумачење и 25. фебруара 2021. године-аутентично
тумачење), и Правилника о избору наставника

и сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-3503 од 15. новембра 2018. године.
Пријаве кандидата са прилозима подносе се
Економском факултету у Суботици, Сегедиски
пут 9-11, у року од 10 дана од дана објављивања конкурса.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: биографију
са податцима о досадашњем раду, фотокопију
личне карте (у случају чиповане личне карте
потребно је доставити очитану личну карту),
оверене фотокопије диплома, потврду о статусу
студента на студијама трећег степена, односно
потврду да је лицу прихваћена тема докторске дисертације, списак радова и саме радове,
потврду о томе да лице није правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне
слободе, фалсификовања исправе које издаје
високошколска установа или примања мита у
обављању послова у високошколској установи,
као и све остале доказе који упућују на испуњеност услова предвиђених Законом, Статутом
Универзитета, Статутом Факултета и Правилницима Универзитета и Факултета. Непотпуне и
неблаговремено достављене пријаве неће бити
разматране. Факултет неће враћати запримљену конкурсну документацију кандидатима.

ШАБАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА „МАЈУР“
15353 Мајур, Светог Саве 4

Наставник технике и технологије
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: 1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 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, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10.09.2005. године
или са стеченим одговарајућим високим образовањем на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године.
ОСТАЛО: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18
– аутентично тумачење), треба да испуњава и
услове предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1,
2, 3, 4 и 5 и чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр.
88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и посебне услове предвиђене Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гл. РС – Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20,
16/20 и 19/20). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да достави: 1) оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем високом образовању;
2) доказ о познавању српског језика (односи
се на кандидате који нису образовање стекли
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на српско језику); 3) уверење о држављанству
(оригинал или оверену фотокопију), не старије од 6 месеци; 4) извод из матичне књиге
рођених; 5) потврду да 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 да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање
(уверење из МУП-а); 6) краћу биографију. Кандидат који буде изабран дужан је да пре закључења уговора о раду достави лекарско уверење
о здравственој способности за рад са децом и
ученицима, не старије од 6 месеци. Проверу
психофизичких способности кандидата за рад
са децом и ученицима, који уђу у ужи избор,
вршиће Национална служба за запошљавање
применом стандардизованих поступака, а пре
доношења одлуке о избору. Пријаве на конкурс
са потребним документима, заједно са одштампаним пријавним формуларом се достављају на
адресу школе: Основна школа „Мајур“ Мајур,
Светог Саве 4, 15353 Мајур. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Контакт телефон: 015/376-542.

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА - ШАБАЦ
15000 Шабац, Војводе Путника 58

Наставник стручних предмета
пољопривредне групе из области
хортикултуре и пејзажне
архитектуре

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
(замена одсутне запослене до повратка
са породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета)
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
високо образовање прописано чланом 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
– др. закони, 10/2019 и 6/20) и Правилником о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Пољопривреда,
производња и прерада хране („Сл. гласник
РС – Просветни гласник”, бр. 5/2015, 10/2016,
2/2017, 13/2018, 2/2020, 14/2020 и 1/2021).
ОСТАЛО: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13
и 75/14), треба да испуњава и услове предвиђене чланом 139 став 1. тачке 1, 2, 3, 4 и 5
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/17). Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да достави: 1. оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; 2. уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију не старије од 6
месеци); 3. извод из матичне књиге рођених;
4. потврду 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
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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; 5. краћу
биографију. Кандидат који буде изабран дужан
је да пре закључења уговора о раду достави
лекарско уверење о здравственој способности
за рад са децом и ученицима, не старије од 6
месеци. Проверу психофизичких способности
кандидата за рад са децом и ученицима, који
уђе у ужи избор, вршиће Национална служба
за запошљавање применом стандардизованих
поступака, а пре доношења одлуке о избору.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (формулар је доступан у делу „Ново на сајту”). Пријаве
на конкурс са потребним документима, заједно
са одшампаним пријавним формуларом, достављају се на адресу школе: Средња пољопривредна школа са домом ученика Шабац, Војводе
Путника 58, 15000 Шабац. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Контакт телефон: 015/344-583.

УЖИЦЕ
АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗАПАДНА СРБИЈА
СЕДИШТЕ УЖИЦЕ
31000 Ужице
Трг Светог Саве 34

Наставник у звању професора
струковних студија и заснивање
радног односа за ужу научну област
Финансије и рачуноводство
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених
Законом, кандидат мора да испуњава следеће
обавезне услове: завршене академске студије
трећег степена – научни назив доктора наука из научне, односно стручне области за коју
се бира у звање, који је стечен на акредитованом факултету и акредитованом студијском
програму у Републици Србији или у иностранству (диплома призната у складу са Законом
о високом образовању) или стечено научно
звање доктора наука (VIII степен) из одговарајуће научне-стручне области по пропису који
је уређивао високо образовање пре 10.09.2005.
године научне односно стручне радове
објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама способност за наставни
рад. Допунски услови за избор кандидата су:
ако је кандидат лице које је раније обављало
наставни рад, позитивна оцена укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада;
позитивна оцена доприноса развоју наставе и
других делатности Академије; поседовање најмање пет референци из научне, односно стручне области за коју се бира, између следећих
референци: научни/стручни радови објављени
у међународним или домаћим научним часописима или зборницима са научних/стручних/
скупова; објављени уџбеник, практикум, приручник, збирка задатака, монографија, из научне-стручне области за коју се бира; студије и
пројекти (оригинално стручно остварење или
руковођење или учешће у пројекту); учествовање или вођење посебних стручних курсева,
семинара или радионица у земљи и иностранству; рецензирање научних и стручних радова публикованих у међународним, односно

домаћим научним, референтним часописима
или зборницима са научних, односно стручних
скупова из научне, односно стручне области за
коју се бира. Уз пријаву на конкурс кандидат је
дужан да достави следеће доказе: радну биографију (CV), оверену фотокопију дипломе о
завршеним студијама, односно стеченом научном звању; потврду установе или друге организације о радном искуству; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству;
уверење да се против лица не води кривични
поступак; уверење да лице није осуђивано за
кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе или примања мита;
доказе о изборима у наставно и научно звање,
ако је кандидат био биран у наставно и научно звање на другој установи; сертификате,
потврде, уверења и друге исправе издате од
научних, стручних и других надлежних организација, организатора научних и стручних
скупова, организатора пројеката, научних и
стручних часописа, високошколских установа за
сваки податак наведен у пријави који се односи на истраживачки, стручни и професионални допринос; допринос наставној делатности;
допринос стручној, академској и широј заједници и сарадњу са другим високошколским,
односно научно-истраживачким институцијама
у земљи и иностранству; фотокопију личне карте или очитану личну карту. Пријаве се подносе
Академији струковних студија Западна Србија,
на адресу: Трг Светог Саве 34, 31000 Ужице, са
назнаком „За конкурс“. Кандидати конкуришу за
радно месту у Одсеку Ваљево. Рок за пријављивање кандидата по конкурсу је 8 дана од дана
објављивања у јавном гласилу, односно интернет страници Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА “СТАРИ ГРАД”
31000 Ужице, Градска 1
тел. 031/552-576

Наставник предметне наставе –
математика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
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 стручце 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, и да испуњава услове из
члана 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,
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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
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 нећее се узети у разматрање. Ближе информације могу се добити на
број телефона: 031/552-576. Контакт особа:
секретар школе Јадранка Станић.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА У ПОЖЕГИ
31210 Пожега, Вука Караџића 6

Наставник машинске групе предмета
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Стручни сарадник – библиотекар
УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају потребну документацију у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Кандидати за наведено радно место треба да
испуњавају услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то:
а) да имају одговарајуће образовање из члана 140 став 1 тачке 1) и 2) Закона о основама
образовања и васпитања, као и да испуњавају
услове прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручној школи („Сл.
гласник РС – Просветни гласник РС”, бр. 5/91,
1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03,
8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08,
8/11, 9/13 6/2014, 5/2015 – др. правилник,
8/2015 – др. правилник и 16/2015 – др. правилник) (за наставнике); б) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; в) 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
Бесплатна публикација о запошљавању

насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; г) да
има држављанство Републике Србије; д) да
зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати поред тражене документације достављају и кратку биографију. Докази о испуњености услова из тачке
5а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ
о испуњености услова из тачке 5б) ове одлуке
прибавља се пре закључења уговора о раду.
Документација се доставља у оригиналима не
старијим од шест месеци или у овереним фотокопијама. Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене пријаве, пријаве
без доказа о испуњавању свих услова конкурса,
као и пријаве са неовереном документацијом,
неће се разматрати. Пријаве се достављају у
затвореној коверти лично или поштом на адресу Техничка школа у Пожеги, Вука Караџића 6.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
31000 Ужице, Немањина 148
тел. 031/3512-694

Техничар инвестиционог и техничког
одржавања и одржавања уређаја и
опреме
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 1. да имају одговарајуће образовање у складу са чланом 42а Правилника
о организацији и систематизацији послова у
Медицинској школи у Ужицу, одговарајуће
средње образовање (IV степен стручне спреме), 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 остварује образовно-васпитни
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи. Докази о испуњености услова из тачака
1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на конкурс
и подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о
испуњености услова из тачке 2. доставља се
пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на
конкурс кандидати, поред биографије, треба
да приложе следеће доказе: попуњен пријавни формулар; диплому о стеченом образовању, (оригинал или оверена копија); доказ о
неосуђиваности (оригинал не старији од шест
месеци); уверење о држављанству, (оригинал
или оверена копија); извод из матичне књиге
рођених, (оригинал или оверена копија). Рок за
пријаву на конкурс: 8 дана од дана објављи-

вања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве на конкурс са потребном документацијом
доставити лично или поштом на адресу школе:
Медицинска школа, Немањина 148, 31000 Ужице, са назнаком: „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације могу се добити на
број телефона: 031/3512-694.

ВАЉЕВО
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „СВЕТИ САВА“

14213 Памбуковица, Памбуковица бб
тел. 014/481-108

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

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

Оглас објављен дана 31.03.2021. у публикацији
“Послови” поништава се у целости.

В РА Њ Е
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАШЕ ДЕТЕ“
17500 Врање
Цара Душана 22

Васпитач

2 извршиоца

Спремачица
Стручни сарадник – логопед

на одређено време ради замене
запослене на дужем боловању

Васпитач

на одређено време ради замене
запослене на дужем боловању
2 извршиоца

Медицинска сестра – васпитач

на одређено време ради замене
запослене на породиљском одсуству
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају следеће услове за заснивање радног односа: 1)
имају одговарајуће образовање и то: стручни
сарадник – логопед: високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије
или мастер струковне студије) по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10
септембра 2005. године, дипломирани дефектолог, одсек за логопеда или лице са високом стручном спремом, дефектолошке струке,
одсек логопеда; васпитач – више образовање
или високо образовање на студијама првог
степена (основне струковне, основне академске или специјалистичке струковне студије)
или на студијама другог степена (мастер академаске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године, васпитач; медицинска сестра – васпи26.05.2021. | Број 935 |

63

Наука и образовање

тач: средње образовање, медицинска сестра
– васпитач; спремачица – основна школа, 2)
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, 3) да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5)
да знају језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. Кандидати уз пријаву на конкурс
достављају: доказ о стручној спреми (оверена
фотокопија дипломе), уверење – извод из казнене евиденције МУП-а да лице није осуђивано
за кривична дела из тачке 3 обавезних услова
за заснивање радног односа, извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављанству (не старије од
6 месеци, оригинал или оверена фотокопија).
Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности
доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. У поступку одлучивања врши се
претходна провера психофизичких способности
кандидата коју обавља надлежна НСЗ применом стандардизованих поступака. Кандидати
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају на
адресу: Предшколска установа „Наше дете“
Врање, Цара Душана 22, поштом или лично, у
року од 8 дана од дана објављивања огласа.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
17510 Владичин Хан
Ђуре Јакшића бб

Наставник разредне наставе у
подручном одељењу у Кржинцу
УСЛОВИ: Кандидат 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 и
19/2020) – 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: 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
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педагошких наука; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима којима су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; обавезно образовање кандидата 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 (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
образовање из претходног става; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 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. Докази о испуњености услова
из тачака 1), 3)–5) саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре
закључења уговора о раду. По расписаном конкурсу кандидати треба да поднесу: попуњен
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;
оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије (оригинал не
старији од 6 месеци, овера фотокопије не старија од 6 месеци); оригинал доказа надлежне
полицијске управе да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или 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, 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 стеченом на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање
по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова (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). 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 публикацији НСЗ “Послови”. У поступку одлучивања о избору кандидата конкурсна
комисија утврђује испуњеност услова за пријем
у радни однос из члана 139 Закона, врши ужи
избор кандидата које упућује на психолошку
процену способности за рад са ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
У року од осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад
са ученицима, сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос,
обавља разговор са кандидатима са листе и
доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима. Термини изражени у овим
тексту у граматичком мушком роду подразумевају природни женски и мушки род лица на која
се односе. Пријаву послати на горе наведену
адресу. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе. Неблаговремене,
непотпуне и неисправне пријаве се неће узети
у разматрање.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др ИЗАБЕЛ ЕМСЛИ ХАТОН“
17501 Врање, Моше Пијаде бб

Наставник руског језика

са 11,11% радног ангажовања, на
одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, тј. до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани
филолог за руски језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм или главни
предмет, односно профил руски језик и књижевност), мастер професор слависта - руски
језик и књижевност, мастер професор језика
и књижевности (студијски програм или главни
предмет, односно профил руски језик и књижевност), мастер, професор предметне наставе (предходно завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).
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Наука и образовање

ОСТАЛО: 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 српским језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Услови из става 1. овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у
току рада. Докази о испуњености услова из става 1. 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 са кратком биографијом доставити оригинале или оверене фотокопије следећих докумената: диплому или уверење о стеченом одговарајућем обрасзовању,
уверење о држављанству- не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених, уверење
из казнене евиденције, уверење о психичкој,
физичкој и здрваственој способности за рад са
ученицима и децом доставља се пре закључења
уговора о раду, пријавни формулар са званичне
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати са назнаком: “За конкурс”,
на адресу школе: Медицинска школа “Др Изабел
Емсли Хатон”, Моше Пијаде бб, 17501 Врање.

ВРШАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“

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

Наставник разредне наставе

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

ЗАЈЕЧАР
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Књегиње Љубице 3-5

Помоћни радник

казна 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.
Кандидати попуњавају пријавни формулар који
се може наћи на званичној интернет страници
Минстарства просвете (http://www.mnp.gov.rs),
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.
Уз пријавни формулар кандидати достављају и
следећу документацију: краћу биографију, оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, доказ да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела из члана
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања и за кога није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (потврда, уверење или други документ издат од стране МУП-а РС, оригинал или
оверена фотокопија); доказ да кандидат има
држављанство Републике Србије (оригинал или
оверена фотокопија уверења); доказ о познавању српског језика, као језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад – доставља
само кандидат који није стекао образовање на
српском језику (потврда, уверење или други
документ којим се доказује да је испит из српског језика положен по програму одговарајуће
високошколске установе, оригинал или оверена фотокопија). Лекарско уверење којим се
потврђује да кандидат има психичку, физичку
здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о
раду. Психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима врши надлежна Национална служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријаве
на конкурс слати на адресу Техничке школе у
Зајечару, Кнегиње Љубице 3-5, 19000 Зајечар,
у затвореној коверти са назнаком „За конкурсну
комисију“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у обзир. Рок за подношење
пријава: 8 дана од дана објављивања конкурса.
Кандидат ће бити писменим путем обавештен
о исходу конкурса. Ближа обавештења могу се
добити на телефон: 019/422-876.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂОРЂЕ СИМЕОНОВИЋ“
19233 Подгорац, Подгорац бб

на одређено време до повратка
запосленог са боловања дужег од 60
дана

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
за пријем у радни однос прописане чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/2018 –
др. закон, 10/19 и 6/20). Поред општих услова
за заснивање радног односа, кандидат треба да
испуњава и услове у складу са чл. 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – други закони и 10/19 и 6/20). Кандидат треба да испуњава
услове из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања: да има основно образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
предвиђене чл. 122, 139 и 140 Закона о основама система образовања и Правилником о
ближим условима за избор директора установа
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
108/15), а то су следећи услови: да има одговарајуће високо образовање – за рад у основној
школи за образовање ученика са сметњама у
развоју и инвалидитетом (Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и васпитача у основној школи за
ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, „Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр.
17/2018 и 672020), I) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије),
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и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне и трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука или специјалистичке струковне студије; II) на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има
дозволу за рад (лиценцу) за наставника и/или
стручног сарадника, односно положен стручни
испит; да има најмање 8 година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да има држављанство Републике Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није утврђено дискриминаторно понашање; непостојање наредбе
о спровођењу истраге, потврђене оптужнице
којој није претходила истрага или доношење
решења о одређивању притвора пре доношења
оптужног предлога за наведена кривична дела,
непостојање дискриминаторног понашања,
утврђеног у складу са законом; неосуђиваност
правоснажном пресудом за привредни преступ
у вршењу раније дужности; да зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад; да је савладао обуку и да има положен
испит за директора установе. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и уз одштампан пријавни
формулар треба да поднесе следећу документацију: 1. диплому о стеченом одговарајућем
образовању (оригинал или оверена фотокопија

код нотара), 2. уверење о положеном стручном
испиту или положеној дозволи за рад – лиценци за наставника или стручног сарадника (оригинал или оверена фотокопија код нотара), 3.
доказ да има најмање 8 година рада у установи
у области образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, 4. уверење о
држављанству (оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, не старије од 6
месеци од дана подношења пријаве); 5. извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); 6. уверење/потврду из надлежне службе Министарства унутрашњих послова
да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 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 (издато након објављивања конкурса);
7. уверење/потврду из надлежног привредног
суда да кандидат није правоснажно осуђен за
привредни преступ у вршењу раније дужности
(издато након објављивања конкурса), 8. уверење/потврду из надлежног суда да против
кандидата није покренут кривични поступак
доношењем наредбе о спровођењу истраге,
поврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога
за наведена кривична дела (из тачке 8), издато након објављивања конкурса; 9. лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима (не
старије од 6 месеци од дана подношења пријаве); 10. уверење о положеном испиту за директора установе (пријава која не буде садржала
наведени документ неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да
у законском року положи испит за директора
школе); 11. радну биографију. Тражену документацију кандидат доставља у три примерка
(један примерак чини оригинал или фотокопија
наведене документације коју је оверио јавни

бележник – нотар, а друга 2 примерка документације кандидат доставља у фотокопији оверених примерака). Уколико је диплома, односно
уверење о стеченом високом образовању на
српском језику, уједно је и доказ да кандидат
зна српски језик, у супротном је потребно доставити оверену фотокопију уверења о положеном
испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Уколико се
на конкурс пријављује лице које је претходно
обављало или још обавља дужност директора
установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког наџора установе и оцену њеног
спољашњег вредновања, доказ о резултату
стручно-педагошког надзора, односно потврду
надлежне школске управе да у току обављања
његове дужности директора није вршен стручно-педагошки надзор, уколико исту не поседује (оригинал или оверена фотокопија). Поред
наведеног, кандидат треба у пријави да наведе
краће биографске податке о кретању у досадашњој служби или радном односу, стручном и
радном усавршавању и оствареним резултатима
у раду и предлог мера, организације и начина
руковођења школом које би спровео као директор. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана
од дана објављивања.
ОСТАЛО: Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Сва потребна обавештења
могу се добити од секретара школе, на број
телефона: 060/4602-905. Пријаве са потребном
документацијом о испуњености услова подносе се на адресу школе: Основна школа „Ђорђе
Симеоновић“, 19233 Подгорац, са назнаком
„Пријава на конкурс за избор директора школе“.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„9. СРПСКА БРИГАДА“

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 11

Конкурс објављен 19.05.2021. године у публикацији “Послови” број 934 поништава се у
целости за радно место: наставник француског
језика, са непуним радним временом, односно 4
часа недељно, на одређено време ради замене
одсутног запосленог до повратка са одсуства.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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Запошљавање у туризму

РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ
У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
Х

отел „Тонанти“ је отворен у јуну
2019. године, као први хотел са пет
звездица у Врњачкој Бањи – највећој и
најлепшој бањи у Србији, са најуређенијим парком у земљи и месту где је
1868. године основана прва туристичка организација на Балкану.
Гостима је на располагању 146
смештајних јединица највише категорије, у следећој структури: стандардна
соба, луксузна соба, апартман без кухиње, апартман са кухињом, породична соба и соба прилагођена особама са
посебним потребама.
Поред смештајних капацитета,
хотел „Тонанти“ у својој понуди има
и 3 конференцијске сале, 2 ресторана, 2 играонице за децу, теретану,
wellness&spa центар са спољним и
унутрашњим базеном, три сауне, плутајућом кадом, сланом собом, парним
купатилом, тепидаријумом и осталим
пратећим садржајима, а ту су и услуге
фризерског салона.
Хотел има потребу за запошљавањем нових радника: кувара, конобара, спремачица, физиотерапеута, рецепционера, радника на одржавању...
Потребан је кадар спреман за одговоран рад и усавршавање. Кандидати

се бирају са територије целе Србије,
због чега је послодавац обезбедио колективни смештај за своје запослене.
За младе угоститељске раднике то је
прилика да стекну радно искуство у
изванредним радним условима, да
покажу своје знање, способности и
мотивацију пред послодавцем и гостима. „Тонанти“ много полаже на обу-

ку запослених, те је ово право место
за професионални развој и стицање
нових знања и вештина. С обзиром да
хотел има велики број гостију током
целе године, запослењем у „Тонантију“ дугорочно се решава проблем
запошљавања, а не само сезонски.


Посао се не чека, посао се тражи

Србислав Антонијевић
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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

