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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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Администрација и управа

Администрација и управа
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Београд, Косовска 31

На основу члана 47, члана 48, члана 54 и члана
55 Закона о државним службеницима („Службени
гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05
– исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08,
104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9
став 3 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за
попуњавање радних места у државним органима
(„Службени гласник РС”, бр. 2/19), Правилника о
саставу конкурсне комисије, начину провере компетенција, критеријумима и мерилима за избор
на извршилачка радна места у Државном правобранилаштву II Дп-340/19 од 20. децембра 2019.
године и Закључка Комсије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број
112-4966/2021 од 28. маја 2021. године, Државно
правобранилаштво оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У ДРЖАВНОМ
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
I Орган у коме се радна места попуњавају: Државно правобранилаштво, Београд,
Косовска 31.
II Раднa местa којa се попуњавају:

1. Административно-технички
послови, у звању референт
у Одељењу у Новом Саду
2 извршиоца

Опис послова: обавља послове завођења
нових парничних, ванпарничних и других предмета; врши унос и обраду електронских података везаних за парничне, извршне и друге предмете; врши повезивање предмета у помоћним
књигама и води именички регистар за парничне
и извршне предмете; обавља послове пријема,
контроле и улагања парничних, ванпарничних
и других предмета у одређене роковнике; врши
унос и обраду електронских података везаних
за парничне, извршне и друге предмете; износи
и прегледа предмете из роковника, разводи их
по књигама рокова и задужује обрађиваче; разводи завршене парничне, ванпарничне и друге
предмете и одлаже их у архиву; обавља и друге
послове по налогу заменика.
Услови: средња стручна спрема друштвеног,
природног или техничког смера или гимназија,
III или IV степен, најмање две године радног
искуства у струци, положен државни стручни
испит и потребне компетенције за то радно
место.
Место рада: Нови Сад, Војвођанских бригада
17/III.

2. Административно-технички
послови, у звању референт
у Одељењу у Суботици
1 извршилац

Опис послова: обавља послове завођења
нових парничних, ванпарничних и других предмета; врши унос и обраду електронских података везаних за парничне, извршне и друге предмете; врши повезивање предмета у помоћним
књигама и води именички регистар за парничне
и извршне предмете; обавља послове пријема,
експедовања и издвајања поште из предмета
за отпремање и ковертирање; врши уписивање
поште у књигу евиденције; врши унос и обраду електронских података везаних за парничне,
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извршне и друге предмете; врши пријем судске
таксе уз парафирање на предмету; тражи бројеве за поднесак без броја; уписује судске бројеве
у регистар; обавља и друге послове по налогу
заменика.
Услови: средња стручна спрема друштвеног,
природног или техничког смера или гимназија,
III или IV степен, најмање две године радног
искуства у струци, положен државни стручни
испит и потребне компетенције за то радно
место.
Место рада: Суботица, Трг Лазара Нешића 1.

3. Административно-технички
послови, у звању референт
у Одељењу у Зајечару
1 извршилац

Опис послова: обавља послове завођења
нових парничних, ванпарничних и других предмета; врши унос и обраду електронских података везаних за парничне, извршне и друге предмете; врши повезивање предмета у помоћним
књигама и води именички регистар за парничне
и извршне предмете; обавља послове пријема,
контроле и улагања парничних, ванпарничних
и других предмета у одређене роковнике; врши
унос и обраду електронских података везаних
за парничне, извршне и друге предмете; износи
и прегледа предмете из роковника, разводи их
по књигама рокова и задужује обрађиваче; разводи завршене парничне, ванпарничне и друге
предмете и одлаже их у архиву; обавља и друге
послове по налогу заменика.
Услови: средња стручна спрема друштвеног,
природног или техничког смера или гимназија,
III или IV степен, најмање две године радног
искуства у струци, положен државни стручни
испит и потребне компетенције за то радно
место.
Место рада: Зајечар, Генерала Гамбете бб.

4. Административно-технички
послови, у звању референт
у Одељењу у Ужицу
1 извршилац

Опис послова: обавља послове завођења
нових парничних, ванпарничних и других предмета; врши унос и обраду електронских података везаних за парничне, извршне и друге предмете; врши повезивање предмета у помоћним
књигама и води именички регистар за парничне
и извршне предмете; обавља послове пријема,
контроле и улагања парничних, ванпарничних
и других предмета у одређене роковнике; врши
унос и обраду електронских података везаних
за парничне, извршне и друге предмете; износи
и прегледа предмете из роковника, разводи их
по књигама рокова и задужује обрађиваче; разводи завршене парничне, ванпарничне и друге
предмете и одлаже их у архиву; обавља и друге
послове по налогу заменика.
Услови: средња стручна спрема друштвеног,
природног или техничког смера или гимназија,
III или IV степен, најмање две године радног
искуства у струци, положен државни стручни
испит и потребне компетенције за то радно
место.
Место рада: Ужице, Наде Матић 6.
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Изборни поступак се спроводи из више
обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и
интервју са Конкурсном комисијом.

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни
унапред одређено мерило за проверу одређене
компетенције у једној фази изборног поступка
може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.
Кандидатима који учествују у изборном
поступку прво се проверавају Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа Републике
Србије – провераваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост – провераваће се практичним радом на рачунару или увидом у доказ о
познавању рада на рачунару;
• пословна комуникација – провераваће се путем
симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост”, ако
учесник конкурса 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.
Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције,
ако увидом у достављени доказ не може потпуно
да оцени поседовање ове компетенције на нивоу
који је неопходан за обављање послова на радном месту.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Државног правобранилаштва (www.dpb.gov.rs).
Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила
за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних
компетенција за сва оглашена радна места, и то:
Посебна функционална компетенција за
област рада: област административни послови (канцеларијско пословање, методе и технике прикупљања, евидентирања и ажурирања
података у базама података, методе вођења
интерних и доставних књига), провераваће се
писаним (тест) и усменим путем (разговор са
кандидатом).
Посебна функционална компетенција за
област рада: област писарница Државног правобранилаштва (познавање прописа релевантних
за надлежност и организацију Државног правобранилаштва), провераваће се писаним (тест) и
усменим путем (разговор са кандидатом).
Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – познавање релевантних прописа из делокруга рада радног места (Закон о правобранилаштву, Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе),
провераваће се писаним (тест) и усменим путем
(разговор са кандидатом).
Провера понашајних компетенција за сва
извршилачка радна места
Понашајне компетенције су: управљање информацијама; управљање задацима и остваривање
резултата; оријентација ка учењу и променама;
изградња и одржавање професионалних односа;
савесност, посвећеност и интегритет.
Понашајне компетенције проверава дипломирани психолог путем интервјуа базираног на компетенцијама и упитника.
Интервју са Конкурсном комисијом и вредновање кандидата за сва извршилачка
радна места: Процена мотивације за рад на
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радном месту у органу и прихватање вредности
државних органа – провераваће се путем интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).
IV Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса
пунолетан; да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа; да
учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
V Пријава на јавни конкурс: Пријава на јавни конкурс подноси се на Обрасцу пријаве који
је доступан на интернет презентацији Државног
правобранилаштва (www.dpb.gov.rs) или у штампаној верзији у писарници Државног правобранилаштва, Београд, Косовска 31. Образац пријаве мора бити својеручно потписан.
Образац пријаве на јавни 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, додатне едукације, радно искуство, посебне услове, добровољно дату изјаву о припрадности националној
мањини, посебне изјаве од значаја за учешће у
конкусним поступцима у државним органима.
Пријава на јавни конкурс може се поднети путем
поште или непосредно на писарници Државног
правобранилаштва, Београд, Косовска 31.
Приликом пријема пријаве на јавни конкурс,
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује на јавном конкурсу. Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри
у року од три дана од дана пријема пријаве,
достављањем наведеног податка на начин који
је кандидат у пријави назначио за доставу обавештења.
VI 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 01. јула 2021. године, о чему
ће учесници конкурса бити обавештени на начин
који су навели у својим пријавама.
Провера свих компетенција ће се вршити у просторијама Државног правобранилашта, Београд,
Косовска 31.
Кандидати који успешно прођу једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и
времену спровођења наредне фазе изборног
поступка на контакте (бројеве телефона или
имејл-адресе), које наведу у својим обрасцима
пријаве.
VII Докази које прилажу само кандидати
који су успешно прошли фазе изборног
поступка пре интервјуа са Конкурсном
комисијом:
- оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе
којом се потврђује стручна спрема;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима. Кандидати без положеног
државног стручног испита за рад у државним
органима примају се на рад под условом да тај
испит положе до окончања пробног рада;
- 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);
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- 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.
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).
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству и уверење о
положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима.
Наведене доказе кандидат може доставити уз
пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег
спровођења изборног поступка.
Државни службеник који се пријављује на јавни
конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси оригинал
или оверену фотокопију решења о распоређивању или премештају на радно место у органу у
коме ради или решења да је државни службеник
нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису
именовани јавни бележници, приложени докази
могу бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као
поверени посао). Као доказ се могу приложити
и фотокопије докумената које су оверене пре 1.
марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
VIII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана и почиње да
тече наредног дана од дана оглашавања у периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање „Послови“.
IX Рок за подношење доказа: Кандидати који
су успешно прошли фазе изборног поступка пре
интервјуа са Конкурсном 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.
X Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на јавни конкурс: Образац пријаве на јавни конкурс шаље се поштом или предаје
непосредно на писарници Државног правобранилаштва, 11000 Београд, Косовска 31, са назнаком „Пријава на јавни конкурс – за извршилачко
радно место ___” (навести назив радног места).
XI Изборни поступак: Списак кандидата
који испуњавају услове за запослење на радном месту и међу којима се спроводи изборни
поступак, објављује се на интернет презентацији
Државног правобранилаштва 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.
XII Лица задужена за давање обавештења
о јавном конкурсу: Ивана Милошевић, телефон: 011/635-93-54 и Соња Аритоновић, телефон: 011/635-93-71.
XIII Трајање радног односа: За сва радна
места радни однос се заснива на неодређено
време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос
у државном органу, подлежу пробном раду од
шест месеци.
Кандидати без положеног државног стручног
испита за рад у државним органима 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.
Напомене: Сви докази прилажу се на српском
језику, односно уколико су на страном језику
морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судксог тумача. Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је
стечена у иностранству мора бити нострификована.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве биће одбачене.
Свака фаза изборног поступка у селекцији кандидата биће елиминациона.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних могу
се наћи на сајту Државног правобранилаштва
(www.dpb.gov.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
роду, односе се без дискриминације и на особе
женског пола.
Овај конкурс објављује се на огласној табли и
вб-страници Државног правобранилаштва: www.
dpb.gov.rs, на веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу
e-Управе, на огласној табли, веб-страници и
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови“.

Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ
ЗАВОД
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05
– исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 –
исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18),
члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним
органима („Службени гласник РС”, број 2/19) и
Закључка Комисије за давање сагласности за
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број:
112-3149/2021 од 27.04.2021. године, оглашава

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

Радно место за одржавање
сеизмолошке опреме, сеизмичких
система и обраду података, у звању
млађи саветник – приправник
1 извршилац

Oпис послова: Учествује у инсталирању и конфигурисању оперативних система и софтверских пакете за аквизицију, анализу и аутоматско
лоцирање на серверу, сеизмолошким станицама
и акцелерографима; учествује у инсталирању и
контролисању рада сеизмолошких станица, акцелерометара, система за аквизицију и анализу,
комуникационих система, одржавању њихове
техничке исправности и прикупљању података; утврђује параметре наилазака сеизмичких
таласа на сеизмограмима, дефинише магнитуде и лоцира земљотресе, креира и дистрибуира
основне информације о земљотресу за јавност;
прикупља и утврђује податке на терену о категорији и заступљености појединих оштећења на
објектима са евидентирањем ефеката на људима, тлу и промена у природи, ради предлагања
степена сеизмичког интензитета са израдом
извештаја; анализира просторну и временску
расподелу регистрованих и лоцираних земљотреса и њихову корелацију са жаришним зонама
и могућим техногеним изворима ради утврђивања утицаја земљотреса на капиталне објекте и
израђује извештај; прати и примењује савремена
достигнућа из области сеизмологије и обавља и
друге послове по налогу директора.
Услови: стечено високо образовање из стручне
области геолошко инжењерство-студијски програм геофизика, геотехника и регионална геологија или из области физичке науке-студијска група
општа физика или из области електротехничко и
рачунарско инжeњерство-одсек за електронику
и телекомуникације или одсек за информационе
технологије 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 1 година радног
искуства у струци или најмање 5 година радног
стажа у државним органима; положен државни
стручни испит као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Београд, Ташмајдански парк бб.
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак се спроводи у више
обавезних фаза следећим редоследом: провера
општих функционалних компетенција, провера
посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са комисијом. У свакој фази изборног поступка врши
се вредновање кандидата и само кандидат који
испуни унапред одређено мерило за проверу
одређене компетенције у једној фази изборног
поступка може да учествује у провери следеће
компетенције у истој или наредној фази. Кандидатима који учествују у изборном поступку прво
се проверавају опште функционалне компетенције.
Провера општих функционалних компетенција:
1. организација и рад државних органа РС – провераваће се путем теста (писмено);
2. дигитална писменост – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
3. пословна комуникација – провераваће се
путем симулације (писмено).
Напомена: у погледу провере опште функционалне компетенције „дигиталана писменост” (поседовања знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења
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интернета, обраде текста и табела, табеларне
калкулације) ако учесник конкурса поседује
важећи сертификат, потврду или одговарајући
доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, на траженом нивоу и жели да
на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције „дигитална писменост”, неопходно је
да уз пријавни образац (уредно попуњен у делу
*Рад на рачунару) достави и тражени доказ у
оргиналу или овереној фотокопији.
Комисија ће одлучити да се кандидату изврши
провера наведене компетенције ако увидом у
достављени доказ не може потпуно да оцени
поседовање ове компетенције.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила
за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних
компетенција и то:
- Посебна функционална компетенција за радно
место – страни језик (енглески језик ниво Б2),
провераваће се писмено путем теста.
Напомена: Ако кандидат поседује важећи сертификат потврду или други одговарајући доказ
о знању енглеског језика на траженом нивоу,
и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања комептенције знање енглеског језика,
неоходно је да уз пријавни образац (уредно и у
потпуности попуњен у делу *Знање страног језика који је тражен конкурсом) достави и тражени
доказ у оргиналу или овереној фотокопији.
Провера понашајних компетенција: Понашајне компетенције (управљање информацијама,
управљање задацима и остваривање резултата,
оријентација ка учењу и променама, изградња
и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) – провераваће
се путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.
Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном
месту и прихватање вредности државних органа
– провераваће се путем интервјуа са комисијом
(усмено).
IV Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве на јавни конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом или се предају
непосредно у просторијама Републичког сеизмолошког завода, Ташмајдански парк бб, 11120
Београд, са назнаком: „За јавни конкурс за
попуњавање извршилачког радног места”.
V Лице задужено за давање обавештења:
Светлана Јововић, тел. 011/3035-740, од 9.00 до
13.00 часова.

ној верзији у просторијама Републичког сеизмолошког завода, Београд, Ташмајдански парк бб.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку.
Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након
што Конкурсна комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од дана пријема пријаве достављањем наведеног податка на
начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.
Доказ који се прилаже уз образац пријаве је
писани доказ о знању рада на рачунару.
Кандидати који уз образац пријаве доставе
писани доказ о знању рада на рачунару биће
ослобођени провере компетенције „дигитална
писменост” осим уколикo комисија одлучи да се
приложени доказ не може прихватити као доказ
којим се кандидат ослобађа од провере опште
компетенције „дигитална писменост”.
IX Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема, уколико је кандидат
био у радном односу, односно има радно искуство, без обзира са којим степеном стручне спреме је стечено радно искуство, прилаже оригинал или оверену фотокопију доказа о радном
искуству (потврда, решење и други акти којима
се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство); уколико поседује, оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном
државном стручном испиту за рад у државним
органима и оверена фотокопија важеће дозволе
за управљање моторним возилом Б категорије.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству
и извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају на
радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно, општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене
пре 1. марта 2017. године у основним судовима,
односно, општинским управама.

VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа „Послови” Нацоналне службе
за запошљавање.

Напомена: Законом о општем управном
поступку („Службени гласник РС” бр.18/16
и 95/18-аутентично тумачење) приписано је
између осталог, да су органи обавезни да по
службеној дужности када је то неопходно за
одлучивање у складу са законским роковима,
бесплатно размењују, врше увид, обрађују и
прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако
странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Документа о чињеницама о којима
се води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима/уверење о
положеном правосудном испиту.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима и
Републичког сеизмолошког завода или у штампа-

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

VI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је кандидат пунолетан, да кандидату раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа и да није осуђиван
на казну затвора од најмање шест месеци.
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X Рок за подношење доказа: Кандидати који
су успешно прошли претходне фазе изборног
поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом
позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од
дана пријема обавештења доставе наведене
доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који
се прилажу у конкурсном поступку, односно, који
на основу достављених или прибављених доказа
не испуњавају услове за запослење, писмено се
обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу:
Републички сеизмолошки завод, Београд, Ташмајдански парк бб.
XI Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који
испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у
обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак
ће се спровести почев од 30. јуна 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 посебне функционалне компетенције за радно
место – страни језик (енглески језик ниво Б2) и
понашајних компетенција ће се обавити у Служби
за управљање кадровима, у Палати „Србија”, Нови
Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Републичког сеизмолошког
завода Ташмајдански парк бб. Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног
поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка
на контакте (бројеве телефона или електрoнске
адресе), које наведу у својим пријавама.
XII Трајање радног односа: Радни однос се
заснива на одређено време ради оспособљавања
приправника за самосталан рад и траје једну
годину.
Напомене: Чланом 9 Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС”, бр. 79/05, 81/05
– исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 –
исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18
и 157/20), прописано је да су кандидатима при
запошљавању у државни орган под једнаким
условима доступна сва радна места и да се избор
кандидата врши на основу провере компетенција.
*Приправник је лице које први пут заснива 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, после спроведеног
јавног конкурса, приправнички стаж на радним
местима са високим образовањем студија другог
степена (дипломске академске студија – мастер,
специјалистичке академска студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
траје једну годину; приправник полаже државни
стручни испит до окончања приправничког стажа;
кандидати са положеним држаним стручним испитом немају предност за заснивање радног односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве, биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју
је именовао в. д. директор Републичког сеизмолошког завода.
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Овај оглас објављује се на интернет презентацији Републичког сеизмолошког завода: www.
seismo.gov.rs, огласној табли Републичког сеизмолошког завода, интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на
порталу е-Управе, на огласној табли, интернет
презентацији и периодичном штампаном издању
огласа „Послови” Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације
и на особе женског пола.

МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ
ПОСЛОВА
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

лиза и извештаја; даје иницијативе за израду
и израђује планска документа у одговарајућој
области; сарађује са ужим унутрашњим јединицама, органима, организацијама и институцијама јавне управе, ради остваривања циљева
рада органа израђује сложеније анализе, информације и друге материјале из области радно
правне сарадње са другим држаним органима;
учествује на састанцима са представницима
Државног правобранилаштва и других државних органа; учествује у изради правних прописа
и аката које доноси министар; предлаже измену и допуну истих и усклађивање са законским
прописима; сарађује са законским заступником
Министарства у заступању интереса Министарства пред надлежним судовима по питањима из
делокруга радно-правне материје; координира
изјашњење по жалбама на Министарства и жалбене Дисциплинске комисије и сарађује са Другостепеном дисциплинском комисијом; обавља и
друге послове и задатке које му одреди начелник Одељења.

I Орган у коме се попуњавају радна места:
Министарство спољних послова, Београд, Кнеза
Милоша 24-26

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
4 године или специјалистичким студијама на
факултету; положен државни стручни испит
и најмање 7 година радног искуства у струци,
потребне компетенције за обављање послова
радног места одређене у Обрасцу компетенција.

II Радна места која се попуњавају:

Место рада: Београд.

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА

1. Радно место за издавање
дипломатских и службених пасоша,
у звању млађи саветник
у Одсеку за путне исправе и прелете
ваздухоплова, у Сектору за конзуларне
послове
1 извршилац

Опис послова: Обрађује захтеве који се односе
на послове издавања дипломатских и службених
пасоша; учествује у прибављању, посредством
ДКП; прати и спроводи поступак пријема захтева
и издавања дипломатских и службених пасоша;
прати и спроводи поступак прибављања виза за
службена путовања државних званичника; води
одговарајуће регистре и евиденције и учествује
у припреми извештаја; обавља и друге послове
и задатке које одреди шеф 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 4 године или специјалистичким студијама на факултету
и најмање једну годину радног искуства у струци
или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит,
потребне компетенције за обављање послова
радног места одређене у Обрасцу компетенција.
Место рада: Београд.

2. Радно место руководилац Групе, у
звању виши саветник
у Групи за радно правну сарадњу са
другим државним органима, Одељењу
за персоналне и правне послове
1 извршилац

Опис послова: Руководи и планира рад Групе; предлаже мере за решавање идентификованих проблема и унапређење стања у
одговарајућој области на основу израђених ана-

3. Радно место за планирање и
координацију јавних набавки из
области послова текућег одржавања
и покретне имовине, у звању
самостални саветник
у Одсеку за непокретну имовину,
грађевинске послове и занатске услуге
1 извршилац

Опис послова: Координира припрему годишњих
планова јавних набавки и прати спровођење
поступка јавних набавки; стара се о законитости
спровођења поступка јавних набавки и предлаже мере за унапређење послова јавних набавки;
израђује уговоре и друге акте у вези са поступком јавних набавки; израђује стручна мишљења
и даје смернице за одговоре на захтеве Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки; надзире обављање стручних
послова за потребе комисије за јавне набавке;
припрема позиве за подношење понуда, припрема нацрт записника о отварању понуда; учествује у изради извештаја о стручној оцени понуда; припрема предлог одлуке о додели уговора и
нацрт уговора; учествује у раду Комисије за јавне
набавке; припрема предлоге уговоре у јавним
набавкама и обавештења за Службени гласник
Републике Србије; обрађује захтеве за заштиту
права из поступака јавних набавки; обавља и
друге послове које му одреди шеф 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
4 године или специјалистичким студијама на
факултету и најмање пет година радног искуства
у струци; положен државни стручни испит, положен стручни испит службеника за јавне набавке;
потребне компетенције за обављање послова
радног места одређене у Обрасцу компетенција.
Место рада: Београд.
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4. Радно место за кадровску
евиденцију, у звању референт

у Одсеку за радноправну евиденцију,
у Одељењу за персоналне и правне
послове
1 извршилац
Опис послова: Учествује у изради програма,
извештаја и анализа из радно-правне проблематике; формира архиву досијеа запослених; прима
и врши контролу радне документације за досијеа
запослених; формира досијеа, попуњава потребне обрасце и води активу и пасиву досијеа запослених; доставља досије на даљу обраду; припрема документацију за одјаву запослених приликом
престанка радног односа; обавља и друге послове
и задатке које му одреди шеф Одсека.
Услови: завршена средња школа, положен
државни стручни испит; најмање 2 годинe радног искуства у струци, потребне компетенције
за обављање послова радног места одређене у
Обрасцу компетенција.
Место рада: Београд.

5. Радно место за евиденцију
основних средстава и
административне послове
магацинског пословања, у звању
референт
у Одсеку за покретну имовину и
набавке, у Одељењу за имовинскоправне и заједничке послове
1 извршилац

Опис послова: Води евиденцију основних средстава и ажурира базу података за Министарство
и ДКП; израђује налоге за укњижбу и расходовање имовине Министарства и ДКП; доставља
извештај за попис имовине и сравњује стварно
стање са књиговодственим стањем и финансијским књиговодством; уређује и ажурира картотеку канцеларијског и другог потрошног материјала по количини и вредности и израђује регистре
картица; врши пријем основних средстава и ситног инвентара; утврђује квалитативну исправност, додељује инвентарске бројеве и предлаже
расходовање дотрајалих инвентарских предмета; води регистре задужења унутрашњих јединица Министарства, пакује и отпрема обрасце,
књиге и материјале за конзуларно, финансијско
и друго пословање ДКП; издаје канцеларијски
и остали потрошни материјал по требовањима;
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: завршена средња школа, положен
државни стручни испит; најмање 2 годинe радног искуства у струци, потребне компетенције
за обављање послова радног места одређене у
Обрасцу компетенција.
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).
Бесплатна публикација о запошљавању

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 административни послови (методе и технике прикупљања, евидентирања и ажурирања
података у базама података) – провераваће се
путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област
рада дипломатско-конзуларни послови (дипломатска преписка) – провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи и акти из делокруга
радног места (Закон о путним исправама) – провераваће се путем симулације (писмено),
Посебна функционална компетенција за радно
место – страни језик (енглески или руски или
кинески или арапски или шпански или француски језик – ниво Б2) – провераваће се писмено
путем теста и усмено путем разговора.
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 сертификат, потврду или други
одговарајући доказ не може потпуно да оцени
поседовање ове компетенције.
За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за област
рада послови руковођења (општи стратегијски и
финансијски менаџмент) – провераваће се путем
симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област
рада послови управљања људским ресурсима
(радно-правни односи у државним органима
и управљање људским ресурсима базирано на
компетенцијама) – провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о спољним пословима) –
провераваће се путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 3:
Посебна функционална компетенција за област
рада послови јавних набавки (методологија за
припрему и израду плана јавних набавки и методологија за припрему конкурсне документације
у поступку јавних набавки) – провераваће се
путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о спољним пословима)
– провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи и акти из делокруга
радног места (Закон о облигационим односима)
– провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 4:
Посебна функционална компетенција за област
рада административни послови (канцеларијско
пословања и методе и технике прикупљања,
евидентирања и ажурирања података у базама
података) – провераваће се путем симулације
(писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о спољним пословима)
– провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи и акти из делокруга
радног места (Закон о општем управном поступку) – провераваће се путем симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 5:
Посебна функционална компетенција за област
рада административни послови (методе и технике прикупљања, евидентирања и ажурирања
података у базама података и израда потврда и
уверења о којима се води службена евиденција)
– провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о спољним пословима)
– провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи и акти из делокруга
радног места (Уредба о категоријама регистратурског материјала са роковима чувања) – провераваће се путем симулације (писмено).
3. Провера понашајних компетенција: За
радна места под редним бројем: 1, 3, 4 и 5 провераваће се следеће понашајне компетенције:
управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка
учењу и променама, изградња и одржавање
професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет, док ће се за радно место под
редним бројем 2 проверавати поред претходно
наведених компетенција и понашајна компетенција управљање људским ресурсима – путем
психометријских тестова и интервјуа базираног
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
спољних послова, Кнеза Милоша 24-26, 11000
Београд, са назнаком „За јавни конкурс”.
V Лицa којa су задужена за давање обавештења: Марко Стојановић и Стефан Златанов, тел: 011/306-8759 и 011/306-8967,
радним данима од 9.00 до 13.00 часова.
VI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса
пунолетан; да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци.
VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 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
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презентацији Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs), на интернет презентацији
Министарства спољних послова или у штампаној верзији на писарници Министарства спољних
послова, Кнеза Милоша 24-26, Београд.
Образац пријаве на конкурс предаје се непосредно на писарницу Министарства спољних
послова, Кнеза Милоша 24-26, 11000 Београд са
назнаком „За јавни конкурс”. 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 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.
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.
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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 5. јула 2021. године, о чему
ће учесници конкурса бити обавештени на бројеве телефона или имејл-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 Михаила Пупина 2
(источно крило).
Провера посебних функционалних компетенција
и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства спољних послова, Београд, Кнеза Милоша 24-26.
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 спољних послова. Овај
конкурс се објављује на интернет презентацији
(www.mfa.rs) и огласној табли Министарства
спољних послова; на интернет 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.

www.nsz.gov.rs

КИКИНДА
ОПШТИНА СЕНТА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
Орган у коме се радна места попуњавају:
Одељење за општу управу и друштвене
делатности, Одсек за општу управу

Заменик матичара матичног
подручја Сента – млађи сарадник
Опис послова: води матичне књиге, врши упис
чињенице смрти и чињенице склапања бракова
у иностранству наших држављана и службено
набавља потребну документацију од надлежних органа за потребе истих, води други примерак матичних књига, издаје изводе из матичних
књига на основу података из централног система за електронску обраду и складиштење података и чување другог примерка матичних књига, издаје изводе из матичних књига и изводе
намењених за употребу у иностранству, издаје
уверења о чињеницама и подацима уписаним у
матичне књиге, обавља послове матичара у вези
склапања брака, сачињава записнике о пријави
рођења, закључења брака и смрти и исте уноси у матичне књиге, врши техничку исправку
основног уписа и накнадне белешке у матичним књигама, техничко брисање основног уписа
и накнадне забелешке које шаље у централно
складиште података, дневно ажурира све промене и шаље их у централно складиште података, врши увид у архиву основног уписа ради
провере података због исправке или промене
истих, води регистар матичних књига и књига држављана, обавештава надлежне судове о
чињеници смрти и податке о наследницима у
циљу покретања оставинског, врши упис промена чињеница и података у књизи држављана
Републике Србије која је била вођена у Општинској управи општине Сента по прописима који
су били на снази до ступања на снагу Закона о држављанству РС („Сл. гласник РС“, бр.
135/2004 и 90/2007) и исте уноси у електронску
базу, издаје уверења о држављанству на основу матичне књиге рођених и књиге држављана
Републике Србије која је била вођена у Општинској управи општине Сента по прописима који
су били на снази до ступања на снагу Закона о
држављанству РС („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004
и 90/2007), води евиденције издатих извода и
уверења, у складу са законом доставља чињенице и податке о којима се води службена евиденција, архивира предмете, води матичну архиву
и издаје уверења из матичне архиве по захтеву
странака и других органа, у сладу са законом,
саставља статистичке извештаје из свог делокруга рада, врши свакодневни упис промена у
матичне књиге (закључење бракова, престанак
бракова, чињенице смрти, отпуст и пријем у
држављанство, промене личних имена, исправка
погрешно уписаних чињеница у матичне књиге,
упис ЈМБГ, разводи бракова, упис личних имена и по мађарском језику и правопису), слање
извештаја о отпусту и пријему у држављанство
МУП, слање извештаја о закључењу бракова
матичарима других матичних подручја, МУП-у,
референтима за вођење бирачких спискова,
достављање извештаја о одређеном ЈМБГ за
лица која су закључила брак у другим матичним подручјима, достављање извештаја о смрти матичарима других матичних подручја ради
уписа чињенице смрти и ради брисања из евиденције држављана, МУП-у, референтима за
вођење бирачког списка, достављање извештаја
Републичком заводу за здравствено осигурање
за лица која су преминула ван Опште болнице
Сента, састављање месечног извештаја Медицинском центру Сента о лицима која су умрла
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Администрација и управа

на територији општине Сента, саставља месечни извештај о свом раду који извештај доставља
руководиоцу одсека, начелнику одељења и
начелнику Општинске управе, стара се о наплати административних такси из делокруга радног места, у свом свакодневном раду користи
софтверски програм „Nordsoft” ради креирања
електронске базе докумената Општинске управе општине Сента и електронски програм централног система матичних књига CSDPMK, врши
и друге послове по налогу руководиоца одсека,
начелника одељења или начелника Општинске
управе.
Услови: Општи услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму
од најмање 180 ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три
године, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж. Посебни услови: положен стручни испит за матичара, овлашћење за
обављање послова матичара, оспособљеност за
рад на рачунару и познавање (српског и мађарског) језика и писма који су у службеној употреби
у општини.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
оспособљеност за рад на рачунару – усмено и писмено; познавање (српског и мађарског) језика и писма који су у службеној употреби у општини – усмено.
Место рада: 24400 Сента, Општина Сента,
Општинска управа општине Сента, Главни трг 1.
Адреса на коју се подноси пријава: Општина
Сента, Општинска управа општине Сента, Главни
трг 1, 24400 Сента, са назнаком „За јавни конкурс“ и навођењем радног места за које се пријава подноси.
Лице задужено за давање обавештења
о јавном конкурсу: Ева Гере, руководилац
Одсека за општу управу – сарадник, телефон:
024/655-487; имејл: radniodnos@zenta-senta.co.rs.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15
дана. Рок почиње да тече од дана оглашавања
обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Дневник“ и „Маgyar Szо“ (од 09.06.2021).
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема, оригинал или оверена
фотокопија доказа о положеном стручном испиту
за рад у државним органима (лице са положеним
правосудним испитом уместо уверења о положеном стручном испиту за рад у државним органима доставља оригинал или оверену фотокопију
уверења о положеном правосудном испиту), оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ да лице
није правоснажно осуђивано на безусловну казну затвора од најмање шест месеци и доказ да
раније није престајао радни однос у државном
органу, односно органу аутономне покрајине или
јединице локалне самоуправе због теже повреде
дужности из радног однос. Сви докази прилажу
се у оригиналу или у фотокопији која је оверена
у општини, суду или код јавног бележника.
Трајање радног односа: За наведена радна места радни однос се заснова на неодређено време.
Место, дан и време када ће се сровести
изборни поступак: Са кандидатима чије су
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве,
потпуне и уз које су приложени сви потребни
докази и који испуњавају услове за оглашено
радно место, назначене вештине и знања биће
проверавани у просторији пословне зграде
Општинске управе општине Сента – Андрушко
сала, почев од 30.06.2021. године, о чему ће
кандидати бити обавештени писменим путем.
Бесплатна публикација о запошљавању

Напомене: Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве
уз које нису приложени сви потребни докази, у
оригиналу или фотокопији овереној у општини,
суду или код јавног бележника, биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју
је именовао начелник Општинске управе општине Сента. Јавни конкурс објављен је на интернет
страници и огласној табли Општинске управе
општине Сента, интернет страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

ЛЕСКОВАЦ
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА
Краља Милутина бб
16246 Сијаринска бања
16240 Медвеђа, Јабланичка 65

Пословни секретар

на одређено време до повратка
привремено одсутне раднице
УСЛОВИ: висока стручна спрема (VII степен);
познавање рада на рачунару (Word, Excel, Интернет). Поред посебних услова, кандидат треба да
испуњава и услове из одредби чланова Закона
о раду: да је држављанин Републике Србије; да
је пунолетан; да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци. Уз пријаву кандидат је
обавезан да приложи следеће доказе: диплому
о стручној спреми; уверење о држављанству
РС; извод из матичне књиге рођених; уверење
надлежног органа да није осуђиван (не старије
од 6 месеци). Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена у општини
или суду или код јавног бележника. Пријава на
оглас садржи: име и презиме кандидата, датум
и место рођења, адресу становања, податке о
образовању, податке о стручном усавршавању и
податке о посебним областима знања. Пријаву
на оглас са комплетном документацијом лично
доставити или слати на адресу: Туристичка организација општине Медвеђа – директору, 16240
Медвеђа, Јабланичка број 65, са назнаком „За
оглас“. Лице задужено за давање обавештења
о огласу: Мирослав Павловић, 064/980-6822.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“ и потом
на огласној табли Туристичке организације
општине Медвеђа и сајту Туристичке организације: www.tomedvedja.org.rs. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази, у оригиналу или фотокопији
овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене.

НОВИ СА Д
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ БАЧ
21420 Бач
Трг др Зорана Ђинђића 4
тел. 021/6072-222
e-mail: turizambac@gmail.com

руководећим пословима (копија радне књижице или потврда послодавца), да познаје рад
на рачунару (уверење о завршеном курсу или
копија индекса о положеном испиту из информатике), добро познавање енглеског језика (уверење о завршеном курсу или копија индекса са
оценом о положеном испиту), да је држављанин
Републике Србије (уверење о држављанству), да
нема законских сметњи за именовање (потврда о
некажњавању коју издаје МУП – суд), да поседује организационе способности што доказује приложеним CV-јем. Пријаве са доказима о испуњености услова се достављају на горе наведену
адресу, у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за директора”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће разматрати. Конкурс је отворен
8 дана од дана објављивања у дневном листу
„Дневник“ односно закључно са 17.06.2021.
године.

ПИРОТ
ОСНОВНИ СУД У ДИМИТРОВГРАДУ
18320 Димитровград, Трг Зорана Ђинђића 2

I Орган у коме се радно место попуњава: Основни суд у Димитровграду, Трг Зорана
Ђинђића 2, Димитровград
II Радно место које се попуњава:

Судијски помоћник – судијски
сарадник
звање: саветник

Опис послова: помаже судији у раду и реферисању, проучава правна питања у вези са радом
судија у једноставним предметима, израђује
нацрте судских одлука, узима на записник тужбе, предлоге и друге поднеске и изјаве странака,
врши и друге послове самостално или под надзором и по упутствима и председника Суда.
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 и положен
правосудни испит.
Општи услови: Поред наведених услова кандидати треба да испуњавају и услове за заснивање
радног односа прописане чл. 24 и 26 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) и чланом 45 став 1 Закона о државним
службеницима: да је учесник конкурса пунолетан држављанин Републике Србије; 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.

Директор

Према члану 9 став 1 и 2 Закона о државним
службеницима, при запошљавању у државни
орган кандидатима су под једнаким условима
доступна сва радна места, а избор кандидата
врши се на основу провере компетенција.

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које поред општих законских услова
испуњава и посебне услове: стечено високо
образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету (доказ диплома о завршеном факултету), радно искуство од
четири године, од чега најмање две године на

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Стручну оспособљеност кандидата конкурсна комисија вреднује у изборном поступку, оцењујући испуњеност услова према тексту
огласа, усаглашеном са описом радног места у
Правилнику о унутрашшем уређењу и систематизации радних места у Оснвном суду у Димитровграду. Изборни поступак спроводи се у
фазама у којима се проверавају опште и посебне
функционалне компетенције, затим понашајне
компетенције и фазе у којој се спроводи интервју. У изборном поступку комисија ће проверити
опште функционалне компетенције: организа-

на мандатни период од четири године
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ција и рад државних органа Републике Србије;
дигитална писменост; пословна комуникација.
Компетенција „организација и рад државних
органа Републике Србије” биће проверена
путем теста са питањима затвореног типа, који
кандидати решавају обележавањем једног од
више понуђених одговора. Тест од 15 питања
сачињава комисија методом случајног избора
из базе питања затвореног типа, која ће бити
објавлена на огласној табли Основног суда у
Димитровграду.
Компетенција „дигитална писменост” биће проверена решавањем задатака практичним радом
на рачунару, а тест сачињава комисија методом
случајног избора из базе задатака затвореног
типа. Кандидати који су, у складу са огласом о
конкурсу, приложили одговарајући сертификат,
потврду или други писани доказ о поседовању
ове компетенције се не проверавају.
Компетенција „пословна комуникација” проверава се писаном симулацијом. Симулација (студија
случаја) захтева да се у писаном облику да предлог решења одређеног задатка које је типично
за обављање послова на радном месту. Провера
се обавља у папирној форми. Задатак сачињава Комисија методом случајног избора из базе
питања затвореног типа.
Међу кандидатима који су испунили мерила за
проверу општих функционалних компетенција
у изборном поступку провериће се и посебне
функционалне компетенције, у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Основном суду у Димитровграду. Провера ће се извршити кроз две
фазе: израда писаног теста са питањима затвореног типа и решавање усменог задатка (студија случаја). Писаним тестом биће проверено
познавање процесног и материјалног права.
Усменим разговором са кандидатом – решавањем задатка (студије случаја) који је типичан
за радно место за које је расписан конкурс биће
проверено познавање прописа, презентерске
вештине и вештине извештавања у предметима. Комисија ће за потребе провере посебних
компетенција сачинити тест од по 15 питања
и три задатка, најкасније 24 сата пре почетка
провере, од којих ће методом случајног избора изабрати тест и задатак који ће радити сви
пријављени кандидати.
По провери општих и посебних функционалних
компетенција у изборном поступку провериће
се и понашајне компетенције, и то: управљање
информацијама, управлање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних
односа и савесност, посвећеност и интегритет.
Проверу ће извршити дипломирани психолог
путем интервјуа и упитника.
Након провере понашајних компетенција Комисија обавља усмени интервју са кандидатима
ради процене мотивације за рад на радном месту
и прихватања вредности државних органа.
О датуму и месту за сваку од наведених фаза
поступка кандидати ће бити благовремено обавештени, 3 дана пре датума полагања
(путем мејла или контакт телефона из пријаве), с тим да ће прва од предвиђених провера
(провера општих функционалних компетенција) бити заказана у што краћем року након
подношења пријава и формирања листе кадидатата.
IV Подношење пријаве и прибављање
доказа о чињеницама које су неопходне
за одлучивање: Кандидати пријаву подносе
на обрасцу који се може преузети непосредно
у просторијама Судске управе Основног суда у
Димитровграду, на адреси: Трг Зорана Ђинђића
2, Димитровград.
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Приликом предаје пријаве на конкурс, пријава
добија шифру под којом подносилац учествује у
даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси
се у образац пријаве након што комисија састави
списак кандидата међу којима се води изборни
поступак. Подносиоци пријаве се обавештавају
о додељеној шифри у року од три дана од дана
пријема пријаве, достављањем на начин који је
назначен у пријави. Пријава садржи и податке
о начину прибављања података из службених
евиденција (кандидат се опредељује да ли ће
сам прибавити податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција или ће то орган
учинити уместо њега).
Уз пријаву кандидати подносе: 1. оригинал
или оверену копију уверења о држављанству
Републике Србије; 2. оригинал или оверену копију
извода из матичне књиге рођених; 3. оригинал или
оверену фотокопију доказа о стеченом високом
образовању; 4. оригинал или оверену фотокопију
доказа о положеном правосудном испиту; 5. уверење о неосуђиваности (не старије од 6 месеци);
6. потврду да кандидату није престао радни однос
у државном органу због теже повреде дужности из
радног односа коју издаје државни орган у коме
је кандидат био у радном односу (подносе само
кандидати који су били у радном односу у другом
државном органу); 7. биографију (CV) са прилозима. Потребно је да кандидати пријаву потпишу
својеручно. 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
које послове овере обављају 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 (осим уверења о неосуђиваности које не може
да буде старије од 6 месеци). 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.
Основни суд у Димитровграду ће прибавити доказе о чиењеницама о којима се води
службена евиденција: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених, осим уколико кандидат изричито изјави да ће наведене
податке прибавити сам (у обрасцу за пријаву на
конкурс). Наведене доказе кандидат може доставити уз пријву и сам, а у циљу ефикаснијег и
бржег спровођења изборног поступка.
Рок за подношење пријава на оглас са кратком
биографијом и одговарајућом документацијом је
8 дана и почиње да тече наредног дана од дана
када је јавни конкурс оглашен у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање. Кандидати пријаве на оглас подносе на
адресу: Основни суд у Димитрограду, Трг Зорана Ђинђића 2, лично или препорученом пошиљком, са назнаком: „За конкурс за пријем на радно
место судијски помоћник”.
Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу: Светлана Маринковић
Димитров, заменик председника Суда, контакт
телефон: 010/361-717.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази (оверене фотокопије
или оригинал) конкурсна комисија ће одбацити.
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 објавлује се
на огласној табли Основног суда у Димитровграду, на порталу е-Управе, интернет презентацији
и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

ГРАД ПИРОТ
ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
18300 Пирот, Српских владара 82

Правобранилачки помоћник

Градско правобранилаштво, звање
саветник
Опис послова: Помаже градском правобраниоцу у обављању послова из делокруга градског
правобранилаштва, израђује правобранилачке
поднеске и акте.
УСЛОВИ: стечено високо образовање из области
правне науке на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен правосудни испит, најмање
три године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). Стручна оспособљеност, знања и вештине
које се проверавају у изборном поступку.
У изборном поступку проверава се за радно место: примена прописа – усмено, путем
разговора – у области: израда правобранилачких
поднесака и аката и предузимања радњи заступања на расправама пред судом – познавање
Закона о парничном поступку, Закона о јавној
својини, Закона о основама својинско-правних
односа и Закона о експропријацији и др. закона; познавање рада на рачунару – практичним
радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина комуникације
– усмено, путем разговора.
Место рада: Градско правобранилаштво града
Пирота, Српских владара 82, Пирот.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је
15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од
дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови“ и наредног дана од дана објављивања Обавештења о јавном конкурсу у дневном листу
„Данас“.
Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Весна Влатковић, телефон: 010/305-536, e-mail: opstiposlovi@
pirot.rs, од 07 до 15часова сваког радног дана.
Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс: Градско правобранилаштво Града Пирота, Српских владара 82, Пирот, са назнаком: „За јавни конкурс“ и навођењем радног
места за које се пријава подноси.
Трајање радног односа: За наведено радно
место радни однос се заснива на неодређено
време.
Услови за рад на радном месту: да је учесник конкурса држављанин Републике Србије;
да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос
у државном органу односно органу аутономне
покрајине или јединице локалне самоуправе због
теже повреде дужности из радног односа, да
учесник конкурса није правноснажно осуђиван
на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци и да учесник конкурса има прописано
образовање и радно искуство у струци за радно
место за које подноси пријаву.
Пријава на јавни конкурс треба да садржи: биографију кандидата са наводима о досадашњем радном искуству: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања,
контакт телефон, мејл-адресу, податке о образовању, податкр о врсти и дужини радног искуства
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с кратким описом послова на којима је кандидат
радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима. Пријава мора бити
својеруручно потписана.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни
конкурс: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених (издат
на обрасцу сходно Закону о матичним књигама објављеном у „Сл. гласнику РС”, бр. 20/09
и 145/14); оригинал или оверена фотокопија
уверења да лице није правноснажно осуђивано
на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци (извод из казнене евиденције надлежне
полицијске управе издат нако објављивања овог
конкурса); оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном правосудном
испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења
и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду
је стечено радно искуство); доказ да лицу раније
није престајао радни однос у државном органу,
односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа – за учеснике конкурса
који су били у радном односу у државном органу,
односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе; изјаву у којој се учесник
конкурса опредељује да ли ће сам прибавити
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо
њега. Сви докази прилажу се у оригиналу или у
фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским – градским управама, као поверени посао). Као доказ
се могу приложити и фотокопије оверене пре 1.
марта 2017. год. у основним судовима, односно
општинским – градским управама.
Одредбама чланова 9 и 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС”, број
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. Ако
странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан
103 став 3). Наведене доказе кандидат може да
достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и
бржег спровођења изборног поступка.

Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: Са
кандидатима чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су
приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, назначене стручне оспособљености, вештине и знања
које се вреднују у изборном поступку биће провераване у просторијама Градског правобранилаштва града Пирота у. Српских владара 82, с
тим што ће кандидати о датуму и времену бити
обавештени на контакте (бројеве телефона или
адресе) које наведу у својим пријавама. У изборном поступку оцењују се само оне стручне оспособљености, знања и вештине кандидата које су
наведене у јавном конкурсу и на начин који је
наведен у јавном конкурсу.
НАПОМЕНА: Кандидати који први пут заснивају
радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе
подлежу пробном раду од 6 месеци.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз
које кандидати нису приложени сви тражени
докази у оригиналу или фотокопији овереној на
начин како је предвиђено овим јавним конкурсом, биће одбачене закључком конкурсне комисије. Јавни конкурс спроводе конкурсна комисија
коју је именовао градски правобранилац Града
Пирота. Овај оглас објављује се на веб-страници
www.pirot.rs, на огласној табли Града Пирота, у
периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање „Послови”, а у дневним новинама” Данас” објављује се Обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације
на којој је објављен оглас. 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.

ГРАД ПИРОТ
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПИРОТА
18300 Пирот, Српских владара 82
тел. 010/305-536

I Орган у коме се радно место – положај попуњава: Градска управа града Пирота,
седиште: Српских владара 82, 18300 Пирот.
II Положај који се попуњава јавним конкурсом:

Начелник Градске управе града
Пирота – положај у I групи

Документа о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење да кандидат није правноснажно
осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци.

III Опис послова радног места: Опис послова из Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Служби за
интерну ревизију и Градском правобранилаштву
Града Пирота, II број 06-37/2021 – пречишћен
текст од 18.05.2021. године: руководи и координира радом Градске управе; планира, усмерава и надзире рад Градске управе; усклађује
рад организационих јединица Градске управе
и обезбеђује њено функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу организациних јединица у оквиру Градске управе; обавља
и друге послове у складу са законом, Статутом
града, одлукама Скупштине града, Градског већа
и градоначелника.

Потребно је да учесник конкурса, уз напред
наведене доказе, достави 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 могуће је преузети на интернет
презентацији Града Пирота у делу „Конкурси“
или на шалтеру бр. 1 у Услужном центру Градске
управе. Попуњену изјаву је неопходно доставити
уз напред наведене доказе како би орган могао
даље да поступа.

IV Услови за кандидата: да је пунолетан
држављанин Републике Србије; стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит;
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најмање пет година радног искуства у струци; да
није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; да учеснику
конкурса није престајао радни однос у државном
органу, односно органу аутономне покрајине или
јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.
V Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: стручна оспособљеност и знање из области
система локалне самоуправе – познавање Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије”, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон,
101/2016 – др. закон и 47/2018), познавање
Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије”, број 18/2016 и
95/2018 – аутентично тумачење), Статута града Пирота („Службени лист града Ниша”, број
20/2019), Одлуке о Градској управи града Пирота („Службени лист града Ниша”, број 153/2016,
73/2017 и 2/2018), Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије”,
бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – др.
закон, 95/2018 – др. закон и 86/2019 – др. закон
и 157/2020 – др. закон), провераваће се усмено,
путем разговора. Вештина комуникације – провераваће се усмено, путем разговора. Познавање
рада на рачунару – практична провера рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).
VI Докази који се прилажу уз пријаву на
јавни конкурс: 1. диплома о стеченој стручној
спреми; 2. доказ о радном искуству у струци са
кратким описом послова на којима је кандидат
радио; 3. доказ да кандидату раније није престао
радни однос у државном органу, односно органу
аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног
односа; 4. уверење о положеном државном стручном испиту (лица са положеним правосудним
испитом, уместо уверења о положеном државном
стручном испиту достављају уверење о положеном правосудном испиту); 5. извод из матичне
књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону
о матичним књигама објављеном у „Сл. гласнику
РС”, бр. 20/09 и 145/14); 6. уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); 7. уверење да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци (извод из
казнене евиденције надлежне полицијске управе
издат након оглашавања овог конкурса).
Напомена: Сви докази прилажу се у оригиналу
или у 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/градским 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/градским управама.
Одредбама чланова 9 и 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник Републике Србије”, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да
орган може да врши увид, прибавља и обрађује
личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција, осим ако странка изричито
изјави да ће податке прибавити сама. Прилог:
Образац 1 – Изјава.
Документи о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци. Потребно је да учесник
конкурса, уз напред наведене доказе и пријаву,
достави и изјаву којом се опредељује за једну
од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то
кандитат учинити сам. Образац изјаве доступан
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је на сајту Града Пирота и објављен је уз Јавни
конкурс за попуњавање положаја у 1. групи –
начелник Градске управе града Пирота.
VII Место рада: Градска управа града Пирота,
Српских владара 82, 18300 Пирот.
VIII Рок за подношење пријава на јавни
конкурс: Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Градске управе града Пирота
објављује се на интернет презентацији Града
Пирота: www.pirot.rs, у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање
„Послови”, а у дневним новинама „Данас“
објављује се Обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је
објављен оглас. Пријаве се подносе у року од
15 (петнаест) дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама
„Данас”, које се дистрибуирају за целу територију
Републике Србије, које садржи адресу интернет
презентације на којој је објављен јавни конкурс.
IX Лице задужено за давање обавештења
о јавном конкурсу: Весна Влатковић, телефон:
010/305-536, од 07 до 15 часова сваког радног
дана, e-mail: opstiposlovi@pirot.rs.

нили мерила прописана за избор и Градском већу
града Пирота доставља листу за избор са записницима о предузетим радњама у току изборног
поступка. Градско веће доноси одлуку о избору
кандидата у року од 15 дана од дана пријема
листе за избор. Против решења Градског већа
града Пирота о постављењу на положај жалба
није допуштена, али може да се покрене управни спор. Сви изрази, појмови, именице, придеви
и глаголи у овом Јавном конкурсу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе
се без дискриминације и на особе женског пола.

Заменик начелника Градске управе
града Пирота
I Орган у коме се радно место – положај
попуњава: Градска управа града Пирота, Српских владара 82, 18300 Пирот.
II Положај који се попуњава јавним конкурсом: Заменик начелника Градске управе града Пирота – положај у II групи.

управе, због теже повреде дужности из радног
односа; 4. уверење о положеном државном стручном испиту (лица са положеним правосудним
испитом, уместо уверења о положеном државном
стручном испиту достављају уверење о положеном правосудном испиту); 5. извод из матичне
књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о
матичним књигама објављеном у „Сл. гласник РС”
бр. 20/09 и 145/14); 6. уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци); 7. уверење да кандидат
није правноснажно осуђиван на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци (извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе издат
након оглашавања овог конкурса).
Напомена: Сви докази прилажу се у оригиналу
или у 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/градским 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/градским управама.

X Адреса на коју се подносе пријаве на
јавни конкурс: Градска управа града Пирота,
Српских владара 82, 18300 Пирот (За конкурсну комисију), са назнаком: „Пријава на Јавни
конкурс за попуњавање положаја у I групи –
начелник Градске управе града Пирота”, препорученом пошиљком или непосредно, предајом
на писарници Градске управе града Пирота у
Услужном центру или канцеларији бр. 4.

III Опис послова радног места: Опис послова из Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Служби за
интерну ревизију и Градском правобранилаштву
Града Пирота, II број 06-37/2021 – пречишћен
текст од 18.05.2021. године: замењује начелника
Градске управе у случају његове одсутности или
спречености да обавља своју дужност у складу
са законом, Статутом града, одлукама Скупштине
града, Градског већа и Градоначелника; обавља
и друге послове из надлежности Градске управе
по овлашћењу начелника Градске управе.

XI Пријава на јавни конкурс садржи: Биографију кандидата са наводима о досадашњем
радном искуству: име и презиме кандидата,
датум и место рођења, адресу становања, контакт телефон, имејл-адресу, податке о образовању, податке о радном искуству са кратким
описом послова на којима је кандидат радио до
подношења пријаве на конкурс и одговорности
на тим пословима. Пријава на конкурс мора бити
својеручно потписана. Посебно се наглашава да
се докази који се прилажу уз пријаву на Јавни
конкурс за радно место за које се конкурише,
као и попуњен Образац 1 – Изјава достављају са
назнаком „Пријава на Јавни конкурс за попуњавање положаја у 1. групи – начелник Градске
управе града Пирота“ у затвореној коверти, на
којој се наводи ознака „Не отварати“.

IV Услови за кандидата: да је пунолетан
држављанин Републике Србије; стечено високо
образовање из научне области правне науке на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни
стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци; да није правноснажно осуђиван на
безусловну казну затвора од најмање шест месеци;
да учеснику конкурса није престајао радни однос
у државном органу, односно органу аутономне
покрајине или јединице локалне самоуправе, због
теже повреде дужности из радног односа.

Документи о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених;
уверење да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци. Потребно је да учесник конкурса,
уз напред наведене доказе и пријаву, достави
и изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води
службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам. Образац изјаве доступан је на сајту
Града Пирота и објављен је уз Јавни конкурс
за попуњавање положаја у II групи – заменик
начелника Градске управе града Пирота.

XII Трајање радног односа: За наведено радно
место радни однос се заснива на 5 (пет) година.

V Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: Стручна оспособљеност и знање из области
система локалне самоуправе – познавање Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије”, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон,
101/2016 – др. закон и 47/2018), познавање
Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије”, број 18/2016 и
95/2018 – аутентично тумачење), Статута Града Пирота („Службени лист града Ниша”, број
20/2019), Одлуке о Градској управи града Пирота („Службени лист града Ниша”, број 153/2016,
73/2017 и 2/2018), Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије”,
бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – др.
закон, 95/2018 – др. закон и 86/2019 – др. закон
и 157/2020 – др. закон), провераваће се усмено,
путем разговора. Вештина комуникације – провераваће се усмено, путем разговора. Познавање
рада на рачунару – практична провера рада на
рачунару (MS Office пакет и интернет).

VIII Рок за подношење пријава на јавни конкурс: Јавни конкурс за попуњавање
положаја заменика начелника Градске управе
града Пирота објављује се на интернет презентацији Града Пирота: www.pirot.rs, у периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање „Послови”, а у дневним новинама ”Данас” објављује се Обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације
на којој је објављен оглас. Пријаве се подносе
у року од 15 (петнаест) дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним
новинама „Данас”, које се дистрибуирају за целу
територију Републике Србије, које садржи адресу интернет презентације на којој је објављен
јавни конкурс.

XIII Изборни поступак: Пријаве кандидата
које су неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе, конкурсна комисија одбацује закључком.
XIV Након што протекне рок за подношење
пријава на јавни конкурс, конкурсна комисија ће
прегледати све приспеле пријаве и поднете доказе и саставити списак кандидата који испуњавају
услове за запослење на радном месту и међу
њима спровести изборни поступак. Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак потписују сви чланови комисије. Изборни
поступак спроводи се само међу оним кадидатима који испуњавају оглашене услове за рад на
радном месту које се попуњава. Кандидати међу
којима се спроводи изборни поступак обавестиће се писаним путем и путем интернет адресе,
ако је дата, као и телефонским путем о томе кад
отпочиње изборни поступак. У изборном поступку конкурсна комисија оцењује само оне стручне оспособљености, знања и вештине кандидата
које су наведене у јавном конкурсу и на начин
који је наведен у јавном конкурсу. По окончаном
изборном поступку конкурсна комисија у року од
15 дана саставља листу за избор од највише три
кандидата који су са најбољим резултатом испу-
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VI Докази који се прилажу уз пријаву на
јавни конкурс: 1. диплома о стеченој стручној
спреми; 2. доказ о радном искуству у струци са
кратким описом послова на којима је кандидат
радио; 3. доказ да кандидату раније није престао
радни однос у државном органу, односно органу
аутономне покрајине или јединице локалне само-

Одредбама чланова 9 и 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник Републике Србије”, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да
орган може да врши увид, прибавља и обрађује
личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција, осим ако странка изричито
изјави да ће податке прибавити сама. Прилог:
Образац 1 – Изјава.

VII Место рада: Градска управа града Пирота,
Српских владара 82, 18300 Пирот.

IX Лице задужено за давање обавештења
о јавном конкурсу: Весна Влатковић, телефон:
010/305-536, од 07 до 15 часова, сваког радног
дана, e-mail: opstiposlovi@pirot.rs.
X Адреса на коју се подносе пријаве на
јавни конкурс: Градска управа града Пирота,
Српских владара 82, 18300 Пирот (За конкурсну
комисију), са назнаком: „Пријава на Јавни конкурс за попуњавање положаја у II групи – заменик начелника Градске управе града Пирота”,
препорученом пошиљком или непосредно, предајом на писарници Градске управе града Пирота у Услужном центру или канцеларији бр. 4.
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XI Пријава на јавни конкурс садржи: Биографију кандидата са наводима о досадашњем
радном искуству: име и презиме кандидата,
датум и место рођења, адресу становања, контакт телефон, имејл-адресу, податке о образовању, податке о радном искуству са кратким
описом послова на којима је кандидат радио до
подношења пријаве на конкурс и одговорности
на тим пословима. Пријава на конкурс мора бити
својеручно потписана. Посебно се наглашава да
се докази који се прилажу уз пријаву на Јавни
конкурс за радно место за које се конкурише, као
и попуњен Образац 1 – Изјава достављају са назнаком: „Пријава на Јавни конкурс за попуњавање
положаја у II групи – заменик начелника Градске
управе града Пирота”, у затвореној коверти, на
којој се наводи ознака „Не отварати“.
XII Трајање радног односа: За наведено радно
место радни однос се заснива на 5 (пет) година.
XIII Изборни поступак: Пријаве кандидата
које су неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе, конкурсна комисија одбацује закључком.
XIV Након што протекне рок за подношење
пријава на јавни конкурс, конкурсна комисија
ће прегледати све приспеле пријаве и поднете доказе и саставити списак кандидата који
испуњавају услове за запослење на радном
месту и међу њима спровести изборни поступак. Списак кандидата међу којима се спроводи
изборни поступак потписују сви чланови комисије. Изборни поступак спроводи се само међу
оним кадидатима који испуњавају оглашене
услове за рад на радном месту које се попуњава. Кандидати међу којима се спроводи изборни поступак биће обавештени писаним путем и
путем интернет адресе, ако је дата, као и телефонским путем, о томе кад отпочиње изборни
поступак. У изборном поступку конкурсна комисија оцењује само оне стручне оспособљености,
знања и вештине кандидата које су наведене у
јавном конкурсу и на начин који је наведен у јавном конкурсу. По окончаном изборном поступку
конкурсна комисија у року од 15 дана саставља
листу за избор од највише три кандидата који су
са најбољим резултатом испунили мерила прописана за избор и Градском већу града Пирота доставља листу за избор са записницима о предузетим радњама у току изборног поступка. Градско
веће доноси одлуку о избору кандидата у року
од 15 дана од дана пријема листе за избор.
Против решења Градског већа града Пирота о
постављењу на положај жалба није допуштена,
али може да се покрене управни спор. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
јавном конкурсу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације
и на особе женског пола.

СУБОТИЦА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ
ПОСЛОВА
На основу члана 135 Закона о полицији („Службени гласник РС”, бр. 6/2016, 24/2018 и 87/2018)
и члана 2, а у вези са чл. 6 и 7 Уредбе о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних
места полицијских службеника у Министарству
унутрашњих послова („Службени гласник РС”,
бр. 18/2019), Сектор за људске ресурсе оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА
Орган у коме се попуњава радно место:
Министарство унутрашњих послова, Дирекција
полиције, Полицијска управа у Суботици, Полицијска станица Бачка Топола
Бесплатна публикација о запошљавању

Место рада: Полицијска станица Бачка Топола,
Маршала Тита 45, Бачка Топола.
Радно место које се попуњава:

Службеник за управне послове

Група за управне послове, Полицијска
станица Бачка Топола, Полицијска
управа у Суботици, утврђено под редним
бројем 03.38.7.3.3 у акту о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних
места у Министарству унутрашњих
послова
1 извршилац
Врста радног односа: радни однос на
неодређено време или на одређено време у
својству приправника.
Опис послова:
• утврђује идентитет и врши узимање биометријских података у циљу адекватне обраде
података који су од интереса за обезбеђење права грађана;
• прима захтеве за издавање докумената и других управних послова, проверава и скенира приложену документацију;
• уноси, ажурира и врши провере кроз електронске евиденције из свог делокруга рада;
• води евиденције, израђује извештаје и друга
акта;
• одлаже, чува и архивира документацију у складу са прописима;
• уручује документа подносиоцима захтева;
• прима захтеве и предмете поднете од стране
дипломатско-конзуларних представништава;
• обавља послове у вези извршења мера безбедности;
• врши контролу и одржава складиштени простор предатог, нађеног оружја у циљу безбедног
смештаја и чувања оружја и муниције;
• врши идентификацију предмета;
• врши одузимање предмета и докумената, складишти исте и стара се о безбедности складишта;
• усваја принципе, нове методе и технике и примењује искуства најбољих примера из праксе у
области рада;
• непосредно учествује у унапређењу стручне
оспособљености запослених за успешан и квалитетан рад у условима примене савремених
средстава и метода;
• припрема и израђује евиденције, анализе,
извештаје и информације у складу са захтевима
посла и степеном образовања;
• одлаже, чува и архивира документацију у складу са прописима;
• обавља и друге унутрашње послове који су у
непосредној вези са полицијским пословима, а
који му се ставе у задатак по налогу надређеног
руководиоца.

проверавају и оцењују у изборном поступку су:
• познавање прописа из надлежности Министарства;
• познавање прописа који се примењују у извршавању послова и задатака радног места (Закон
о личној карти, Закон о путним исправама, Закон
о пребивалишту и боравишту грађана…);
• познавање рада на рачунару и активно
коришћење информационих технологија и средстава везе.
Датум оглашавања: 10.06.2021. године.
Овај оглас се објављује на интранет и интернет страници Министарства унутрашњих послова, огласној табли Сектора за људске ресурсе,
огласној табли у седишту Полицијске управе у
Суботици, огласној табли Полицијске станице
Бачка Топола, у дневном листу „Политика“ и на
интернет презентацији и периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс: десет дана од дана објављивања конкурса
у дневном листу „Политика“ и почиње да тече
наредног дана од дана када је конкурс објављен.
Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Министарство унутрашњих послова, Полицијска управа у Суботици, Сегедински пут 45,
24000 Суботица (писарница Полицијске управе
Суботица или путем поште) са назнаком – „За
јавни конкурс за радно место: службеник за
управне послове у Групи за управне послове,
Полицијска станица у Бачкој Тополи”.
Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу: Ивана Мандић, 024/630-346, у периоду од 10.00 до 12.00 часова, сваког радног дана.

У изборном поступку проверавају се:
• формално-правни услови – увидом у податке
из пријаве и на основу расположиве документације;
• психолошки захтеви и базичне компетенције
– стандардизованим психолошким тестовима и
психолошким интервјуом;
• техничке компетенције (знања и вештина) –
писаним тестом знања који садржи и питања у
виду решавања конкретног проблема, задатка и
ситуације (студија случаја)
• здравствена способност – обављањем лекарског
прегледа у референтној здравственој установи;
• интервју – полуструктурисаним интервјуом.

Докази који се обавезно прилажу уз
пријаву на конкурс:
• образац пријаве на конкурс – дат је уз овај
оглас, чини његов саставни део и исти је неопходно попунити и својеручно потписати,
• кратка биографија,
• оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању у складу са прописаним условом у погледу образовања,
• оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених РС,
• оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству РС (са датумом издавања не старијим од шест месеци),
• оригинал уверења основног и вишег суда да се
против кандидата не води кривични поступак (са
датумом издавања не старијим од шест месеци),
• очитана лична карта са чипом или оверена
фотокопија личне карте која није чипована,
• оверена фотокопија радне књижице или извода
из електронске базе података Централног регистра Фонда за пензијско-инвалидско осигурање,
• оверене фотокопије исправа којима се доказују
подаци о радном искуству (потврде, решења и
други акти из којих се види на којим пословима,
са којом стручном спремом и у ком периоду је
стечено радно искуство), уколико кандидат исто
поседује,
• оверена фотокопија исправа којима се доказују
подаци о стручном опособљавању, усавршавању
и посебним областима знања (уколико кандидат
исто поседује),
• оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту (уколико кандидат исто поседује),
• доказ да кандидат има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије – најмање једну годину непрекидно пре дана подношења пријаве на јавни конкурс,
• изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће
сам прибавити податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција или ће то орган
учинити уместо њега.

Знања, вештине и стручна оспособљеност,
потребне за рад на радном месту, а које се

Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је неопходно попунити и својеручно потписати.

Услови: стечено средње образовање. Кандидати морају да испуњавају опште услове за
рад у државним органима предвиђене законом,
посебне услове прописане Законом о полицији
(члан 137 и 138) и Правилником о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у
Министарству унутрашњих послова.
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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 фотокопије докумената које су оверене пре
01.03.2017. године у основним судовима, односно општинским управама

Радно место које се попуњава:

Датум отпочињања изборног поступка:
Изборни поступак ће отпочети 25.06.2021.године. Овим се сматра да су сви кандидати који су
ушли у изборни поступак уредно обавештени о
отпочињању истог

Врста радног односа: Радни однос на
неодређено време или на одређено време у
својству приправника.

НАПОМЕНА
Документи о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
Републике Србије и уверење основног и вишег
суда да се против кандидата не води кривични
поступак, доказ да кандидат има пријављено
пребивалиште на територији Републике Србије
– најмање једна година непрекидно пре дана
подношења пријаве на јавни конкурс.
Одредбом члана 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број
18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење), прописано је, између осталог, да у поступку који
се покреће по захтеву странке, орган може да
врши увид, прибавља и обрађује личне податке
о чињеницама о којима се води службена евиденција, када је то неопходно за одлучивање,
осим ако странка изричито изјави да ће податке
прибавити сама. Ако странка у року не поднесе
личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати
неуредним (члан 103 став 3)
Потребно је да учесник конкурса достави изјаву
којом се опредељује за једну од две могућности:
да Министарство прибави податке о којима има
се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Препорука је да учесник конкурса сам достави сву неопходну документацију
у циљу бржег и ефикаснијег спровођења конкурса.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве биће одбачене решењем.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације
и на особе женског пола.

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА
Орган у коме се попуњаваjу радна места:
Министарство унутрашњих послова, Дирекција
полиције, Полицијска управа у Шапцу, Полицијска станица Владимирци
Место рада: Полицијска станица Владимирци,
Светог Саве 59, 15225 Владимирци.
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Млађи инспектор за управне послове
Групa за управне послове, Полицијска
станица Владимирци, Полицијска
управа у Шапцу, утврђено под редним
бројем 03.41.7.2.2 у акту о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних
места у Министарству унутрашњих
послова
3 извршиоца

Опис послова:
• врши унос у електронске службене евиденције
о личним подацима и јавним исправама из своје
надлежности;
• доставља податке из своје надлежности на
основу којих се формира Интерполова база
података украдених/изгубљених докумената;
• утврђује идентите у циљу адекватне обраде
података који су од интереса за обезбеђење и
остваривање права грађана;
• врши провере кроз електронске евиденције и
даје неопходне информације о току поступка;
• прати и обезбеђује примену закона из оквира
своје надлежности;
• врши пријем и расподелу поднесака грађана, државних и иностраних органа и организација, обрађује из своје надлежности, стара се о
ажурном вођењу прописаних евиденција, врши
потребне провере;
• прима захтеве и прикупља податке потребне за
одлучивање у управном поступку;
• води управни поступак;
• врши оперативну процену безбедносних појава и предузима оперативне активности у циљу
побољшања стања у оквирима приоритетних
активности;
• унапређује и организује послове из свог делокруга;
• обавља пословне процесе и прати реализацију
процеса;
• прати, прикупља и обрађује податке који представљају безбедносну претњу и ризик;
• даје предлоге за организационо и нормативно
унапређење из делокруга рада;
• усваја принципе, нове методе и технике и примењује искуства најбољих примера из праксе у
области рада;
• непосредно учествује у унапређењу стручне
оспособљености запослених за успешан и квалитетан рад у условима примене савремених
средстава и метода;
• припрема податке неопходне за израду нацрта
и предлога прописа и општих аката из делокруга рада;
• спроводи и прати примену законских и подзаконских прописа, интерних обавезујућих аката и
стратешких докумената из делокруга рада;
• припрема и израђује евиденције, анализе,
извештаје и информације у складу са захтевима
посла и степеном образовања;
• одлаже, чува и архивира документацију у складу са прописима;
• обавља и друге послове који му се ставе у
задатак по налогу надређеног руководиоца.
Услови за рад на радном месту: стечено више образовање по Закону о вишој школи
у трајању од најмање две године или високо
образовање стечено на студијама првог степена –основне академске студије или основне
струковне студије, у обиму 180 ЕСПБ из научних области у оквиру образовно-научних поља
природно-математичке науке, техничко-технолошке науке, друштвено-хуманистичке науке,
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије. Као посебан услов за рад на радном месту
захтева се најмање полицијска обука основног
нивоа. Кандидати морају да испуњавају опште
услове за рад у државним органима предвиђе-

не законом, посебне услове прописане Законом
о полицији (члан 137 и 138) и Правилником о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Министарству унутрашњих послова.
У изборном поступку проверавају се:
• формално-правни услови – увидом у податке
из пријаве и на основу расположиве документације;
• психолошки захтеви и базичне компетенције
– стандардизованим психолошким тестовима и
психолошким интервјуом;
• техничке компетенције (знања и вештине) –
писаним тестом знања који садржи и питања у
виду решавања конкретног проблема, задатка и
ситуације (студија случаја);
• здравствена способност – обављањем лекарског
прегледа у референтној здравственој установи;
• интервју – полуструктурисаним интервјуом.
Знања, вештине и стручна оспособљеност,
потребне за рад на радном месту, а које се проверавају и оцењују у изборном поступку су:
• познавање Закона о полицији, Закона о општем
управном поступку, Закона о личној карти, Закон
о путној исправи, Закона о пребивалишту и боравишту грађана, Закона о јединственом матичном
броју грађана, Закона о држављанству Републике Србије, Закона о безбедности саобраћаја на
путевима, Закона о оружју и муницији;
• знање из области рада на радном месту, у
складу са описом посла радног места млађи
инспектор за управне послове.
Датум оглашавања: 10.06.2021. године.
Овај оглас објављује се на интранет и интернет
страници Министарства унутрашњих послова, на
огласним таблама Сектора за људске ресурсе,
Полицијске управе у Шапцу, Полицијске станице
Владимирци, у дневном листу „Политика“ и на
интернет презентацији и периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс: десет дана од дана објављивања конкурса
у дневном листу „Политика“ и почиње да тече
наредног дана од дана када је конкурс објављен.
Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Министарство унутрашњих послова, Полицијска управа у Шапцу, Одсек за људске ресурсе
Полицијске управе у Шапцу, Господар Јевремова
4, 15000 Шабац (писарница Полицијске управе
у Шапцу или путем поште), са назнаком – „За
јавни конкурс за попуну радног места: млађи
инспектор за управне послове, редни број радног места 03.41.7.2.2“.
Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу: Снежана Видојевић, 015/344-957, у
периоду од 13.00 до 15.00 часова, сваког радног дана.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
• образац пријаве на конкурс – дат је уз овај
оглас, чини његов саставни део и исти је неопходно попунити и својеручно потписати;
• кратка биографија;
• оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању у складу са прописаним условом у погледу образовања;
• оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених РС;
• оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству РС (са датумом издавања не старијим од шест месеци);
• оригинал уверења основног и вишег суда да се
против кандидата не води кривични поступак (са
датумом издавања не старијим од шест месеци);
• очитана лична карта са чипом или оверена
фотокопија личне карте која није чипована;
• оверена фотокопија радне књижице или извода
из електронске базе података Централног регистра Фонда за пензијско-инвалидско осигурање;
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• оверене фотокопије исправа којима се доказују
подаци о радном искуству (потврде, решења и
други акти из којих се види на којим пословима,
са којом стручном спремом и у ком периоду је
стечено радно искуство), уколико кандидат исто
поседује;
• оверена фотокопија исправа којима се доказују
подаци о стручном оспособљавању, усавршавању и посебним областима знања (уколико кандидат исто поседује);
• оверена фотокопија уверења о положеном
стручном испиту (уколико кандидат исто поседује);
• доказ да кандидат има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије – најмање једну годину непрекидно пре дана подношења пријаве на јавни конкурс;
• доказ о завршеној Полицијској обуци основног
нивоа, уколико кадидат исто поседује;
• изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће
сам прибавити податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција или ће то орган
учинити уместо њега.
Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је неопходно попунити и својеручно потписати.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису
именовани јавни бележници, приложeни докази
могу бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних
судова, односно општинским управа као поверени посао). Као доказ се могу приложити фотокопије докумената које су оверене пре 01.03.2017.
године у основним судовима, односно општинским управама.
Датум отпочињања изборног поступка:
25.06.2021. године. Овим се сматра да су сви
кандидати који су ушли у изборни поступак
уредно обавештени о отпочињању истог.
НАПОМЕНА: Документи о чињеницама о којима
се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
Републике Србије, уверење основног и вишег
суда да се против кандидата не води кривични
поступак, доказ да кандидат има пријављено
пребивалиште на територији Републике Србије
– најмање годину дана непрекидно пре дана
подношења пријаве на јавни конкурс и доказ о
завршеној полицијској обуци основног нивоа.
Одредбама чл. 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16
и 95/18 – аутентично тумачење), прописано је,
између осталог, да у поступку који се покреће по
захтеву странке, орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама
о којима се води службена евиденција, када је
то неопходно за одлучивање, осим ако странка
изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за
покретање поступка ће се сматрати неуредним
(члан 103 став 3).
Потребно је да учесник конкурса достави изјаву
којом се опредељује за једну од две могућности:
да Министарство прибави податке о којима се
води службена евиденција или да ће то кандидат
учини сам. Препорука је да учесник конкурса сам
достави сву неопходну документацију, у циљу
бржег и ефикаснијег спровођења конкурса.
Пријаву на конкурс може поднети и лице које
нема завршену полицијску обуку основног нивоа,
те ће исти, уколико буде изабран, по спроведеном јавном конкурсу, решњем о пријему бити
обавезан да наведени посебан испуни у року
од највише две године од дана пријема, а складу са Правилником о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Министарству
унутрашњих послова.
Бесплатна публикација о запошљавању

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

компетенције, понашајне компетенције и фаза у
којој се спроводи интервју са Комисијом.

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.

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 - сетрификат о познавању рада на рачунару);
- пословна комуникација (провера ће се вршити
писаном симулацијом).

ВРШАЦ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОСНОВНИ СУД У ВРШЦУ
Вршац

Основни суд у Вршцу, на основу одредбе чл. 47,
48, 54 и. 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), одредбе чл. 17, 18, 20 и 21 Уредбе
о интерном и јавном конкурсу за попуњавање
радних места у државним органима („Службени
гласник РС” бр. 2/19), одредбе чл. 5, 7, 9, 10,
14, 15, 16, 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 („Службени гласник РС“, бр.
30/19), Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Основном суду у
Вршцу број Су.бр. I-9 2/21 од 10.03.2021. године
и Одлуке о попуњавању извршилачких радних
места у Основном суду у Вршцу спровођењем
јавног конкурса Су.бр. V-35 32/21 од 04.06.2021.
године, оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У
ОСНОВНОМ СУДУ У ВРШЦУ
I Орган у коме се радно место попуњава:
Основни суд у Вршцу, Жарка Зрењанина 41-43,
Вршац
II Радно место које се попуњава:

Записничар – референт
2 извршиоца

III Опис послова: обавља све дактилографске послове у предметима додељеним у рад
судији код кога је распоређен, пише записнике на суђењима, позиве за рочишта, доставнице и повратнице и обавља све послове израде
судских одлука по диктату судије, сачињава
списак предмета за рочишта и истиче их на
огласну таблу и улазна врата суднице, доставља
извештај са суђења у судску управу уз евиденцију начина решавања предмета и ефективног
присуства судија поротника на рочиштима, води
рачуна о уредности списа, попуњава обрасце,
решења о кажњавању сведока, наредбе за привођење, решење о исплати трошкова сведоцима, вештацима и судијама поротницима, попуњава статистичке листове и поступа по наредби
судије, врши унос података у електронској форми у складу са АВП-ом, по потреби дежура са
судијом ради увиђаја, разводи рочишта и друге податке у електронском уписнику, обавља и
друге послове по налогу управитеља писарнице,
судије или председника суда.
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
прве класе, положен државни стручни испит и
потребне компетенције за рад на овом радном
месту.
V ФАЗЕ ИЗБОРНОГ ПОСТУПКА
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне компетенције, посебне функционалне

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), провера ће се вршити
усменим путем разговором са кандидатом
- Посебна функционална компетенција у области
дактилобиро (положен испит за дактилографа
1А класе – доказује се уверењем, сертификатом
који се подноси уз пријаву)
- Посебна функционална компетенција у области
релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о државним службеницима, Судски
пословник, 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 Kомисијом 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: Вршац, Жарка Зрењанина 41-43
VII Трајање радног односа: радни однос се
заснива на неодређено време.
VIII 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 унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места; да учеснику конкурса раније није
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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 суда у Вршцу www.vs.os.
sud.rs или у штампаној верзији у судској управи
Основног суда у Вршцу, Жарка Зрењанина бр.
41-43. 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: Основни суд у
Вршцу, Жарка Зрењанина бр. 41-43, Вршац. 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 благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и
који испуњавају услове предвиђене огласом о
јавном конкурсу на основу података наведених
у обрасцу пријаве на конкурс, спровешће се
изборни поступак, о чему ће учесници конкурса
бити обавештени на контакте (адресе, бројеве
телефона или е-маил адресе) које су навели у
пријави.
Провера свих компетенција обавиће се у просторијама Основног суда у Вршцу, Жарка Зрењанина 41-43.
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
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гласник РС”, број 18/2016 и 95/18) 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.
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: осам дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови”.
Aдреса на коју се подноси пријава на јавни
конкурс: Основни суд у Вршцу, Жарка Зрењанина 41-43, Вршац, 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 суда
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: Секретар Суда
Бранка Обрадовић, контакт телефон: 013/831343, лок. 103.
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.
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 Основног суда у Вршцу.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији Основног суда у Вршцу www.vs.os.sud.rs,
на порталу е-Управе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање „Послови”.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих и посебних функционалних компетенција могу се наћи на сајту Основног суда у Вршцу www.vs.os.sud.rs.

Трговина и услуге
KENTKART SOUTHEAST EUROPE DOO
Контролор путних исправа
у јавном превозу

на одређено време, место рада:
територија града Београда
30 извршилаца
УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме,
радно искуство није неопходно. Рад у сменама.
Трајање конкурса: до попуне. Начин конкурисања: директно упућивање кандидата на адресу
послодавца: Макензијева 24, Врачар, од 09 часова до 17 часова. Јављање кандидата на телефон: 011/7155-171 (Драгана или Јасмина).

„SACCUS“ DOO BEOGRAD
11090 Београд, Кнеза Вишеслава 29в
e-mail: saccusdoo@gmail.com

Административни радник,
књиговодство
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: обука за књиговодствене послове у предузећу; основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook);
енглески језик – средњи ниво. Слање пријава за
запослење на имејл-адресу.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

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

Трговина и услуге

АД „ЛЕПЕНСКИ ВИР“
19220 Доњи Милановац
Радничка бб
тел. 063/596-728
e-mail: lepenskivir@mts.rs

Конобар – сервир
10 извршилаца

УСЛОВИ: основно образовање, III или IV степен
стручне спреме; без обзира на радно искуство.
Заинтересовани кандидати се могу јавити на разговор од 10 до 14 часова сваког радног дана, у
хотелу или на број телефона: 063/596-728.

ПП УР „ДРАГОН АБ“
Сремска Каменица
тел. 063/166-70-87

Послуживање пића
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме. Рад
у сменама, обезбеђен смештај. Рок за пријаву:
06.07.2021, на горе наведени број телефона.

ИЛУМИНА
21000 Нови Сад
Булевар патријарха Павла 115
тел. 065/444-66-00

Продавац лустера
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме;
основна информатичка обука; енглески језик
почетни ниво. Рад у сменама. Рок за пријаву
06.07.2021, на горе наведени број телефона.

„SOS TAXI“ DOO
21000 Нови Сад
тел. 064/195-39-53

Телефониста такси радио-центра
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII, VI, V, IV, III, II или I степен стручне спреме. Рад у сменама. Рок за пријаву
07.07.2021. Јављање кандидата на телефон:
064/1953-953.

ADO GENERALI
OSIGURANJE SRBIJE
11000 Нови Београд
Владимира Поповића 8

Виши саветник за неживотно
осигурање
место рада Панчево

УСЛОВИ: теренски рад. Слање пријаве за посао
мејлом: darko.karamanovic@generali.rs, јављање
кандидата на контакт телефон: 063/8635-024.

„SAMSIC” DOO
11070 Нови Београд
Булевар Милутина Миланковића 7в
тел. 064/848-51-72
e-mail: office@samsic-see.com

Физички послови утовара
и истовара пртљага

на Aеродрому „Никола Тесла” Сурчин,
на одређено време до 3 месеца
15 извршилаца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, без обзира
на радно искуство. Дужина радног времена од 8
до 12 сати дневно. Рад у сменама, укључујући и
ноћни рад. Обезбеђени путни трошкови.
Бесплатна публикација о запошљавању

Хигијеничар, чистач просторија

на Аеродрому „Никола Тесла” Сурчин,
на одређено време до 12 месеци
25 извршилаца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, без обзира
на радно искуство. Рад у сменама, укључујући и
ноћни рад. Обезбеђени путни трошкови.
ОСТАЛО: Рок за пријаву је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве на конкурс слати путем имејла на адресу:
office@samsic-see.com и путем телефона на број:
064/848-51-72.

САНДРА ЈОВИЋ, ПР
ТР „ДИ ВАЛГОНИ“

11070 Нови Београд,
Булевар Михајла Пупина 10ж
тел. 060/3288-866

Шивач/кројач

пробни рад 1 месец
5 извршилаца
УСЛОВИ: II, III или IV степен стручне спреме,
текстилне струке; познавање рада на индустријским машинама; радно искуство 6 месеци.
Рок за пријаву на конкурс је до 30 дана од дана
објављивања у часопису „Послови“. Пријаве на
конкурс путем телефона: 060/3288-866.

„KIDS BEBA“ DOO
11000 Београд, Игњата Јоба 37

Продавац

на одређено време
3 извршиоца
УСЛОВИ: III–IV степен стручне спреме, без обзира на радно искуство. Заинтересовани кандидати
пријаву могу да пошаљу на e-mail: milja.soskic@
bebakids.com или да се јаве на контакт телефон: 064/838-2051. Рок за пријаву на конкурс је
30.07.2021. године.

„БЕЛА БРЕЗА“ ЗЛАТИБОР
Дечије одмаралиште
31310 Чајетина
тел. 063/640-177

„MONA“ HOTEL MENAGEMENT
DOO BEOGRAD
HOTEL „ZLATIBOR MONA“

31315 Златибор, Миладина Пећинара 26
тел. 031/841-021

Конобар

за рад у хотелу на Златибору
2 извршиоца
УСЛОВИ: III–IV степен стручне спреме, конобар.
Опис послова: наплата услуга, одржавање организованости, уредности и хигијене средстава
за рад сектора, решавање рекламација гостију,
познавање хотела и других хотелских садржаја и
услуга. Потребне су добре комуникацијске вештине, флексибилност у динамичном окружењу,
познавање рада на рачунару, знање енглеског језика. Радне биографије слати на имејл:
recepcija@monazlatibor.com. Биће контактирани
кандидати који испуњавају наведене услове.

Кувар

за рад у хотелу на Златибору
2 извршиоца
УСЛОВИ: III–IV степен стручне спреме, кувар.
Опис послова: редовно допуњавање и одговарајућа поставка бифеа за различите прилике,
познавање јеловника и специфичности намирница, припрема хране у складу са очекивањима
гостију, правилно руковање опремом и одржавање чистоће радног простора. Очекујемо: флексибилност у раду, позитиван став, добре комуникацијске вештине. Радне биографије слати на
имејл: recepcija@monazlatibor.com. Биће контактирани кандидати који испуњавају наведене услове.

Собарица

за рад у хотелу на Златибору
2 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Опис посла: одржавање уредности сектора и пажљиво организовање и одржавање средстава за рад, решавање
рекламација гостију, познавање хотела и хотелских садржаја и услуга. Радне биографије слати на
имејл: recepcija@monazlatibor.com. Биће контактирани кандидати који испуњавају наведене услове.
ОСТАЛО: Оглас је отворен до попуне радних
места.

Спремачица, собарица,
хигијеничарка

„ЗЛАТИБОРАЦ“ ДОО БЕОГРАД

УСЛОВИ: без обзира на ниво квалификације и на
занимање; радно искуство није неопходно; обезбеђен смештај; обезбеђена исхрана; место рада
Чајетина, Златибор. Заинтересовани кандидати
могу да се јаве послодавцу на контакт телефон:
063/640-177 или лично на адресу послодавца:
Драгољуба Миловановића Бене 101, Крагујевац,
сваког радног дана од 08 до 16 часова. Рок за
пријаву: 01.07.2021.

Котлар (ложач – контрола мерних
инструмената и опреме
на постројењу)

5 извршилаца

„DAHAS GROUP“ DOO
25000 Сомбор, Стапарски пут 22
тел. 066/670-0076
e-mail: knjigovodstvo@gradskakafanasombor.rs

Књиговодствени послови
Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

Мачкат, Чајетина
тел. 064/8713-117

са местом рада у Мачкату,
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: I–IV степен стручне спреме, возачка
дозвола Б категорије; јављање кандидата на
контакт телефон: 031/3834-333. Оглас је отворен до 31.07.2021. године.

РВ ГЛО ДОО
Београд – Чукарица
Петра Лековића 90
Златибор
тел. 064/2448-239

Машинско чишћење зграда и
апартмана
са местом рада на Златибору
3 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Јављање кандидата на контакт телефон: 064/2448-239. Оглас
је отворен 30 дана од дана оглашавања.
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Трговина и услуге / Медицина

„БCБ“ ДОО ОГРАНАК
„СУНЧАНИ БРЕГ“ ЗЛАТИБОР
Голија бб, Златибор
тел. 060/022-0018

Спремачица

на одређено време, са местом рада на
Златибору
2 извршиоца

Конобар-шанкер

на одређено време, са местом рада на
Златибору
3 извршиоца

Помоћни радник у кухињи

на одређено време, са местом рада на
Златибору
2 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Јављање кандидата на контакт телефон: 060/0220-018, особа за контакт: Ана Алексић. Оглас је отворен до
24.06.2021. године.

Медицина

WIENER STADTISCHE
OSIGURANJE ADO BEOGRAD

11070 Нови Београд, Трешњиног цвета 1
тел. 011/2251-892
e-mail: j.faragovic@wiener.co.rs

за рад у ДЗО кол-центру
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор
медицине, здравствени стручњаци; основно знање рада на рачунару, енглески језик на
средњем нивоу, без обзира на радно искуство.
Рад у првој и другој смени. Рок за пријаву на
конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс слати поштом на горе наведену адресу или путем
имејла на адресу: j.faragovic@wiener.co.rs.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/222-21-00

Медицинска сестра – техничар
општег смера

Педијатријска сестра

на одређено време
5 извршилаца

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

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 30

Доктор медицине – изабрани лекар
за одрасле
на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: доктор медицине, стручни испит, најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине. Пријаве са кратком биографијом,
адресом и контакт телефоном, као и документа
којима се доказује испуњеност услова конкурса
(неоверене фотокопије) предају се преко писарнице Дома здравља (соба бр. 3) на трећем спрату, у Булевару маршала Толбухина 30. Кандидати
су дужни да на пријави назначе за који конкурс
подносе пријаву. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања огласа у огласним
новинама „Послови“. Непотпуне и неблаговреме-
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ству (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).
Опис послова: фактурише услуге Клинике; врши
и друге послове по налогу.

Доктор

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 30
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не пријаве се неће разматрати. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Дома
здравља, поред писарнице на трећем спрату, у
Булевару маршала Толбухина 30, Нови Београд.
Изабрани кандидат ће бити лично обавештен о
резултатима конкурса путем телефона.

на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа педијатријског смера, уверење о положеном стручном испиту, лиценца, најмање 6 месеци радног
искуства у звању медицинске сестре – техничара. Пријаве са кратком биографијом, адресом,
контакт телефоном и неовереним фотокопијама
докумената којима се доказује испуњеност услова конкурса предају се преко писарнице Дома
здравља (III спрат, соба 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.

КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ
И ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ
И ОМЛАДИНУ
11000 Београд, Др Суботића 6а
тел. 011/2658-355
e-mail: npk.zmaj@gmail.com

Фактуриста

у Одсеку за економско-комерцијалне
послове, у Служби за правне,
економско-финансијске, техничке и
економске послове Клинике,
на одређено време због повећаног
обима посла – до 3 месеца
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених законом, кандидат
треба да испуњава и следеће посебне услове:
да поседује средњу стручну спрему – IV степен
стручне спреме; да није осуђиван; да се против
кандидата не води кривични поступак и да није
подигнута оптужница нити покренута истрага.
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
школи – IV степен; очитану личну карту или
фотокопију личне карте; уверење о држављан-

ОСТАЛО: Оглас је објављен и на огласној табли
Клинике, интернет презентацији Клинике, вебсајту Министарства здравља РС. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови”. Пријаве слати на
адресу: Клиника за неурологију и психијатрију
за децу и омладину, Београд, Др Суботића 6а,
са назнаком „За оглас за пријем у радни однос
фактуристе на одређено време, због повећаног
обима посла, у трајању до 3 месеца” 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, 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 овереном препису
(код јавног бележника): диплому (уверење) о
завршеној средњој школи – IV степен стручне
спреме; 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 није осуђиван (не
старије од 6 месеци); уверење да се против њега
не води кривични поступак и да није подигнута
оптужница нити да је покренута истрага (не старије од 6 месеци). Приликом заснивања радног
односа изабрани кандидат је дужан да достави
и: фотокопију нечиповане личне карте или очитану чиповану личну карту; фотокопију одјаве са
претходног осигурања (М образац).

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

Медицинска сестра – техничар
општег смера
15 извршилаца

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

Виша медицинска сестра – техничар
општег смера
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама
првог степена (основне струковне / академске
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
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на основним студијама у трајању од најмање
две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
стручни испит, лиценца, најмање шест месеци
радног искуства у наведеном звању. Као доказе
о испуњености услова кандидати су обавезни да
уз пријаву доставе: пријаву на оглас са кратком
биографијом и наведеном адресом и контакт
телефоном (по могућству и електронска адреса),
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, оверену фотокопију доказа о положеном
стручном испиту, оверену фотокопију дозволе за
рад – лиценце издате од стране надлежне коморе (или решења надлежне коморе о постојању
услова за издавање лиценце), оригинал или
оверену фотокопију доказа о радном искуству
у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује на којим пословима,
са којом стручном спремом и у ком временском
периоду је стечено радно искуство).

Спремач/спремачица

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

Техничар одржавања
информационих система и
технологија

у Служби за организацију, планирање и
медицинску информатику
УСЛОВИ: средње образовање.
ОСТАЛО: Као доказе о испуњености услова
кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: пријаву на оглас са кратком биографијом и
наведеном адресом и контакт телефоном (по
могућству и електронска адреса), оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оригинал или оверену фотокопију доказа о радном
искуству у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком
временском периоду је стечено радно искуство).
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“,
на адресу: Клиничко-болнички центар „Звездара“, 11000 Београд, Димитрија Туцовића 161,
са назнаком: „За конкурс ради пријема у радни
однос“. Неблаговремене и непотпуне пријаве на
оглас неће бити узете у разматрање. Учесници у
огласу писмено ће бити обавештени.

КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ
И ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ
И ОМЛАДИНУ
11000 Београд, Др Суботића 6а
тел. 011/2658-355
e-mail: npk.zmaj@gmail.com

Психолог

у Одељењу здравствених сарадника и
пратећих делатности у Поликлиничкој
служби, на одређено време због
повећаног обима посла – до 3 месеца
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених законом, кандидат
треба да испуњава и следеће посебне услове:
високо образовање из области психологије:
на основним студијама и студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године, или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; да није осуђиван; да се против кандидата не води кривични
поступак и да није подигнута оптужница нити
покренута истрага; здравствена способност за
Бесплатна публикација о запошљавању

обављање послова радног места утврђена од
стране надлежног здравственог органа. Сви кандидати су дужни да уз пријаву на јавни оглас
приложе: кратку биографију (Curriculum Vitae)
са адресом, контакт телефоном и имејл-адресом
и следећу документацију у неовереним фотокопијама: диплому(е)/(уверење(а) о стеченом
високом образовању из области психологије: на
основним студијама и студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; очитану личну карту или
фотокопију личне карте; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (трајни документ); извод из
матичне књиге венчаних (уколико су дипломе
или уверења издати на презиме које је кандидат
променио приликом склапања брака); уверење
да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци); уверење да се против кандидата не води
кривични поступак и да није подигнута оптужница нити да је покренута истрага (не старије
од 6 месеци).
Опис послова: Самостално решава проблеме из
области психодијагностике развојног доба. Суделује у тимском раду. Ради све послове из домена
своје струке. Учествује у научно-истраживачком
раду из своје области. Спроводи доктринарне
ставове Клинике. Ради и друге послове по налогу.
ОСТАЛО: Јавни оглас је објављен и на огласној
табли Клинике, интернет презентацији Клинике,
веб-сајту Министарства здравља РС. Приликом
заснивања радног односа изабрани кандидат је
дужан да достави, у оригиналу или овереном
препису (овера код јавног бележника): диплому(е)/(уверење(а) о стеченом високом образовању из области психологије: на основним
студијама и студијама другог степена (мастер
академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; очитану личну карту или фотокопију личне карте; уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених (трајни документ); извод из матичне
књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на презиме које је кандидат променио приликом склапања брака); уверење да
кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци); уверење да се против кандидата не води
кривични поступак и да није подигнута оптужница нити 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 психолог (не старији од 6 месеци) 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). Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања јавног огласа у огласним
новинама Националне службе за запошљавање
„Послови“. Пријаве слати на адресу: Клиника за
неурологију и психијатрију за децу и омладину,
Београд, Др Суботића 6а, са назнаком: „За јавни оглас за пријем у радни однос психолога на
одређено време, због повећаног обима посла,
у трајању до 3 месеца“ или лично доставити у
Одељење за правне, кадровске, опште и техничке послове Клинике. Приложена конкурсна
документација неће се враћати кандидатима.
Пријавом на јавни оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци
се не могу користити у друге сврхе. Подацима
рукује и податке обрађује Одељење за правне,
кадровске, опште и техничке послове Клинике.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Кандидати који су доставили благовремене и уредне пријаве на јавни оглас могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о
пријему (претходно искуство у раду, просечна
оцена у току школовања, додатно образовање
или оспособљеност, дужина трајања школовања
итд.). Кандидати ће о избору бити обавештени
писаним путем у року од 30 дана од дана истека
рока за пријаву кандидата.

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

Лекар специјалиста анестезиологије
са реаниматологијом
за потребе Службе за анестезију
и реанимацију

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/17, 95/18) и
посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Здравственом центру Неготин. Посебан услов за заснивање радног односа за наведено радно место
је радно или волонтерско искуство у здравственој установи. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:
диплома о стеченом образовању одговарајућег
профила; уверење о положеном стручном испиту за радно место доктора медицине; уверење
о положеном специјалистичком испиту за радно место лекара специјалисте; дозволу за рад
– лиценцу издату од надлежне коморе (ако је
кандидат из радног односа) или решење о упису
у комору (ако кандидат није у радном односу),
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 доказују радно искуство (укључујући стручно оспособљавање и
усавршавање, односно волонтирање) потврдом
о радном стажу од стране Републичког фонда за
пензијско и инвалидско осигурање (ПИО), односно потврдом о волонтерском стажу у струци од
стране надлежне службе. Кандидати који уђу у
ужи избор биће позвани на разговор. Приликом
заснивања радног односа, изабрани кандидат је
дужан да достави: лекарско уверење као доказ
о здравственој способности за послове за које
се заснива радни однос; доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није
покренута истрага (уверење надлежног суда);
уверење да није осуђиван за кривична дела
која га чине неподобним за рад у здравственој
установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице). Уколико изабрани
кандидат не достави горе наведене документе
у захтеваном року, са њим се неће засновати
радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци
се не могу користити у друге сврхе. Подацима
рукује и податке обрађује Здравствени центар
Неготин. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту Здравственог центра
Неготин. Кандидати који не буду изабрани могу
захтевати повраћај конкурсне документације.
Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти,
преко управе Здравственог центра Неготин или
путем поште на горе наведену адресу. Обавезно
је назначити: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место специјалисте анестезиологије са реаниматологијом“.

Посао се не чека,
посао се тражи
16.06.2021. | Број 938 |
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УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац
Змај Јовина 30
тел. 034/505-273

Лекар специјалиста психијатрије
за потребе Клинике за психијатрију,
пробни рад од 3 месеца

Доктор медицине

за потребе Клинике за хематологију,
пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/17, 95/18) и
посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Универзитетском клиничком центру Крагујевац. Посебан услов за заснивање радног односа: за радно
место лекара специјалисте психијатрије – радно
или волонтерско искуство у наведеној служби
здравствене установе на терцијарном нивоу
здравствене заштите; за радно место доктора
медицине – радно или волонтерско искуство
у наведеној служби здравствене установе на
терцијарном нивоу здравствене заштите. Уз
пријаву се подносе у оригиналу или овереној
копији следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; уверење о положеном стручном испиту за радно
место доктора медицине; уверење о положеном специјалистичком испиту за радно место
лекара специјалисте; уверење о држављанству
РС; извод из матичне књиге рођених; извод из
матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратку биографију са адресом,
контакт телефоном, имејл-адресом. Као доказ
о радном искуству (укључујући стручно оспособљавање и усавршавање) кандидати треба да
доставе доказ/потврду о волонтерском стажу у
струци од стране надлежне службе. Кандидати
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.
Приликом заснивања радног односа, изабрани
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за
послове за које се заснива радни однос; доказ
да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу
и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван
за кривична дела која га чине неподобним за
рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице);
дозволу за рад – лиценцу издату од надлежне
коморе (ако је кандидат из радног односа) или
решење о упису у комору (ако кандидат није у
радном односу). Уколико изабрани кандидат не
достави горе наведене документе у захтеваном
року, са њим се неће засновати радни однос.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе
избора за пријем у радни однос. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и
податке обрађује Универзитетски клинички центар Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Коначни резултати конкурса биће
објављени на сајту Универзитетског клиничког
центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати
који не буду изабрани могу захтевати повраћај
конкурсне документације. 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)“.
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УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

37220 Брус, Краља Петра I бр. 9
тел. 037/3826-645

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

Доктор медицине

за потребе Службе за анестезију
и реанимацију, на одређено време
од 12 месеци, пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС”,
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 – одлука УС, 113/17, 95/18) и посебни
услови утврђени Правилником о организацији
и систематизацији послова у Универзитетском
клиничком центру Крагујевац. Посебан услов за
заснивање радног односа је радно или волонтерско искуство у наведеној служби здравствене установе на терцијарном нивоу здравствене
заштите. Уз пријаву се подносе, у оригиналу или
овереној копији, следећа документа: диплома о
стеченом образовању одговарајућег профила;
уверење о положеном стручном испиту; 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 волонтерском стажу
у струци од стране надлежне службе. Кандидати
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.
Приликом заснивања радног односа, изабрани
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за послове
за које се заснива радни однос; доказ да се против
кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење
да кандидат није осуђиван за кривична дела која
га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или
полицијске станице); дозволу за рад – лиценцу
издату од надлежне коморе (ако је кандидат из
радног односа) или решење о упису у комору (ако
кандидат није у радном односу). Уколико изабрани
кандидат не достави горе наведене документе у
захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и
податке обрађује Универзитетски клинички центар
Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“
Националне службе за запошљавање. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Коначни резултати конкурса биће објављени на
сајту Универзитетског клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. 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)“.

1) Доктор медицине – изабрани
лекар

у Одељењу опште медицине, због
повећаног обима посла / ради
попуњавања слободног, односно
упражњеног радног места, на одређено
време до 30. септембра 2021. године
2 извршиоца

2) Доктор медицине специјалиста
изабрани лекар за децу – доктор
медицине изабрани лекар

у Одељењу за здравствену заштиту деце
и школске деце, Одсек за предшколску
децу, на одређено време ради замене
одсутне запослене, до 30. септембра
2021. године
УСЛОВИ: 1) високо образовање: на интегрисаним
академским студијама, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године; на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године; стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине;
2) високо образовање: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из педијатрије;
на основним студијама у трајању од најмање пет
година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из педијатрије; стручни испит,
лиценца, специјалистички испит; најмање три
године и шест месеци радног искуства у звању
доктора медицине; или високо образовање на
интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; стручни испит, лиценца,
најмање шест месеци радног искуства у звању
доктора медицине. Заинтересовани кандидати
уз пријаву на оглас достављају: доказ о завршеном образовању (фотокопија), доказ о стручном
испиту (фотокопија), доказ о специјалистичком
испиту (фотокопија), лиценцу (фотокопија), доказ
о радном искуству (фотокопије уговора о стручном усавршавању, фотокопију уговора о раду или
потврду послодавца о стеченом радном искуству),
кратку биографију. Документа којима се доказује
испуњеност услова са кратком биографијом доставити лично или поштом на адресу: Дом здравља
Брус, Краља Петра I 9, Брус, са назнаком „Пријава
по огласу за заснивање радног односа“, најкасније у року од 8 дана од наредног дана од дана
објављивања огласа на интернет страници Дома
здравља Брус. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Достављена документација се не враћа. Одлука о избору кандидата биће
објављена на огласној табли Дома здравља Брус,
а изабрани кандидат биће и лично обавештен
телефонским путем. Опис послова: предвиђен
Правилником о организацији и систематизацији
послова Дома здравља Брус број 102/18, 365/18,
154/19, 454/19, 49/20, 560/20.

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

Доктор стоматологије

на одређено време ради замене,
а најкасније до 30.09.2021. године

Посао се не чека, посао се тражи

УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним
академским студијама по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Медицина

год.; на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао
високо образовање до септембра 2005. год.;
стручни испит и лиценца. Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе следећа
документа: молбу за пријем са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, диплому о
завршеној школи (оверена фотокопија), уверење
о положеном стручном испиту (оверена фотокопија), решење о упису у комору или лиценцу о
раду (оверене фотокопије), извод из матичне
књиге рођених (оверена фотокопија), уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци, оверена
фотокопија), уверење општинског суда да се не
води кривични поступак (не старије од 6 месеци), лекарско уверење (не старије од 6 месеци).
У захтеву (молби) кандидат треба да наведе
документацију коју је доставио поводом огласа.
Пријаве на оглас се могу поднети лично у Дому
здравља Бујановац, К. Петровића 328, Бујановац, сваког радног дана од 7.00 до 14.00 часова,
у затвореној коверти или послати препоручено
поштом на адресу Дома здравља Бујановац, са
назнаком „За оглас“ и називом радног места.
Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања
у листу „Послови“. Сви кандидати биће писмено
обавештени о резултатима огласа.

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ
КРВИ ВОЈВОДИНЕ

21000 Нови Сад
Хајдук Вељкова 9а
тел/факс: 021/4877-999, 4877-978

1. Лабораторијски техничар

у Одељењу за давалаштво крви
Службе за прикупљање крви,
тестирање, производњу продуката
од крви и дијагностичких средстава,
на одређено време до 6 месеци
2 извршиоца
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 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, фотоБесплатна публикација о запошљавању

копија личне карте, кратка биографија (CV),
доказ о радном искуству у виду уверења/потврде послодавца, фотокопије радне књижице и
сл. 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: 021/4877-953.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања јавног огласа у огласним новинама „Послови” Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве се
неће разматрати.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ
18300 Пирот, Кеј бб

Спремач/спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге, на одређено време
од годину дана, због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: основно образовање, пожељно је радно искуство у здравственој установи дуже од
шест месеци, због специфичних услова рада
(чишћење лабораторијских просторија које
поседују веома осетљиве апарате). Кандидати су
дужни да доставе следећу документацију: кратку
биографију, адресу и контакт телефон; оверену
фотокопију доказа о завршеном основном образовању; оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених; извод евиденције Националне службе за запошљавање (за кандидате који
се налазе на евиденцији НСЗ); оверену потврду послодавца – здравствене установе о дужини радног искуства. Рок за подношење пријаве
је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Завод за јавно здравље Пирот,
Кеј бб, са назнаком „Оглас“. Кандидат који буде
изабран, пре закључивања уговора о раду дужан
је да достави доказ о здравственој способности
за рад (лекарско уверење). Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве неће се узимати у
разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ”
Барајево, Светосавска 91

Педијатријска сестра
– техничар
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа,
смер педијатријска сестра – техничар; положен
стручни испит. Сви кандидати морају испуњавати опште услове за заснивање радног односа
утврђене Законом о раду („Сл. гласник РС” број
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/17-УС и 137/17) и посебним прописима везаним за јавне службе: уверење о држављанству
РС (не старије од 6 месеци); доказ да се против
кандидата не води кривични поступак, односно
да оптужница није ступила на правну снагу и да
није покренута истрага (уверење суда не старије
од 6 месеци). Уз пријаву заинтересовани кандидати за радно место подносе доказе о испуњености општих и посебних услова, у оригиналу
или овереним копијама, не старијим од 6 месеци, уз краћу биографију са пропратним писмом.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања на огласној табли Дома здравља
„Др Милорад Влајковић” Барајево, односно на
интернет страницама Дома здравља „Др Милорад Влајковић” Барајево и Националне службе за запошљавање. Пријаве на оглас могу се
поднети лично или на писарници Дома здравља
„Др Милорад Влајковић” Барајево, Светосавска
91, сваког радног дана од 07 до 15 часова или
послати препоручено поштом на адресу, са назнаком: „За оглас – педијатријска сестра”.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др СИМО МИЛОШЕВИЋ”
11030 Београд, Пожешка 82

Доктор стоматологије
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. године; 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 дана од
дана објављивања у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови”, на
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 бр. 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 кандидатима, иста не
мора бити оверена. Одлука о избору кандидата
на расписани конкурс биће објављена на сајту
Дома здравља „Др Симо Милошевић”.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др СИМО МИЛОШЕВИЋ”
11030 Београд, Пожешка 82

Доктор денталне медицине
3 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. године; 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.

Доктор медицине – изабрани лекар
УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним
академским студијама, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра
2005. године; на основним студијама у трајању
од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; важећа лиценца за обављање послова
из своје струке; стручни испит; најмање шест
месеци радног искуства у звању доктора медицине. 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.
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Медицинска сестра – техничар
4 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, IV степен стручне спреме; положен стручни
испит; лиценца за рад; познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење); радно искуство: најмање шест месеци у
звању медицинске сестре– техничара. Заинтересовани кандидат подноси следећу документацију: пријаву на оглас са кратком биографијом,
извод из матичне књиге рођених/венчаних, уверење о држављанству, фотокопију дипломе о
завршеној средњој медицинској школи; фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
фотокопију лиценце; фотокопију личне карте.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања у огласним новинама
Националне службе за запошљавање „Послови”,
на 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 бр. 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 кандидатима, иста не мора бити оверена. Одлука о избору кандидата на расписани
конкурс биће објављена на сајту Дома здравља
„Др Симо Милошевић”.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРАЧАНИЦА
тел. 038/646-24, факс: 038/646-24
e-mail: dzgracanica@gmail.com

1. Медицинска сестра – техничар
у амбуланти општег смера
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и
следеће услове: средња медицинска школа,
општи смер, IV степен образовања, положен
стручни испит, лиценца или решење о упису у
надлежну комору. Уз пријаву са кратком биографијом, адресом, имејл-адресом и контакт
телефоном, кандидати подносе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила; оверену фотокопију уверења
(потврде) о положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце издате од надлежне
коморе или фотокопију решења о упису у именик коморе; извод из матичне књиге рођених;
извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); личну карту (очитану);
уверење о држављанству; лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за послове за
који се заснива радни однос. Кандидати који
испуњавају услове огласа могу бити позвани
на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору кандидата, о чему одлуку доноси в.
д. директора. Одлука о избору кандидата који
ће бити примљен у радни однос биће донета
у року од највише 30 дана од дана завршетка
огласа. Пре заснивања радног односа кандидат који буде изабран је дужан да достави: уверење да се против кандидата не води истрага
или кривични поступак (уверење издаје суд) не
старије од 6 месеци, уверење о (не)кажњавању
(уверење издаје полицијска управа) не старије
од 6 месеци. Пријавом на оглас кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора у радни однос. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа
на интернет страницама Националне службе за
запошљавање. Пријаве са могу послати поштом
на адресу: Дом здравља Грачаница, Грачаница –
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пријава на оглас, Томислава Секулића бб, 38205,
АП КиМ, или доставити лично у Дому здравља
Грачаница, Служби за правне послове, са назнаком за које радно место се подноси пријава
на оглас. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Пријаве достављене електронском поштом биће одбачене и неће се узети
у разматрање. Опис послова за наведено радно
место утврђен је Правилником о организацији
и систематизацији радних места Дома здравља
Грачаница.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

везно назначити за које се радно место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни однос
за радно место _____ (навести тачан профил за
који кандидат подноси пријаву)”.

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

Техничар одржавања
информационих система

за потребе Службе за економскофинансијске послове,
на одређено време од 12 месеци,
пробни рад од 3 месеца

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

Дактилограф

за потребе Центра за онкологију
и радиотерапију, на одређено време
од 12 месеци, пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: средња школска спрема. Општи услови
за заснивање радног односа утврђени Законом
о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука
УС и 113/17) и посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој организацији са систематизацијом радних места Клиничког центра
Крагујевац. Посебан услов за заснивање радног
односа за послове је: радно искуство у здравственој установи на терцијарном нивоу здравствене заштите у трајању од минимум 6 месеци.
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.
Као доказ о радном искуству (укључујући стручно оспособљавање и усавршавање) кандидати
треба да доставе доказ/потврду о радном стажу
од стране Републичког фонда за пензијско и
инвалидско осигурање (ПИО), односно доказ/
потврду о волонтерском стажу у струци од стране надлежне службе здравствене установе на
терцијарном нивоу здравствене заштите. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско
уверење као доказ о здравственој способности
за послове за које се заснива радни однос; доказ
да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу
и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван
за кривична дела која га чине неподобним за
рад у здравственој установи (уверење надлежне
полицијске управе или полицијске станице). Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се
неће засновати радни однос. На радне односе
засноване по окончаном конкурсу примењиваће
се важећа Уредба о коефицијентима за обрачун
и исплату плата запослених у јавним службама.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе
избора за пријем у радни однос. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и
податке обрађује Универзитетски клинички центар Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови” 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. Оба-

УСЛОВИ: средња школска спрема, IV степен техничке струке. Општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 - одлука УС 113/17, 95/18) и
посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Универзитетском клиничком центру Крагујевац. Посебан
услов за заснивање радног односа је радно искуство у трајању од 6 месеци у наведеној служби здравствене установе на терцијарном нивоу
здравствене заштите. 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; 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.
Приликом заснивања радног односа изабрани
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за
послове за које се заснива радни однос; доказ
да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу
и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван
за кривична дела која га чине неподобним за
рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице).
Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене документе у захтеваном року, са њим се
неће засновати радни однос. Пријавом на оглас
кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге
сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Универзитетски клинички центар Крагујевац. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни
резултати конкурса биће објављени на сајту Универзитетског клиничког центра Крагујевац (www.
kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани могу
захтевати повраћај конкурсне документације,
тел. за контакт: 034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице
Универзитетског клиничког центра Крагујевац
или путем поште на адресу: Универзитетски клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000
Крагујевац. Обавезно назначити за које се радно
место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у
радни однос за радно место ____ (навести тачан
профил за који кандидат подноси пријаву)”.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

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

Медицина

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

Помоћни радник

на нези болесника на осталим
болничким одељењима,
на одређено време од 6 месеци,
пробни рад од 3 месеца
5 извршилаца
УСЛОВИ: основна школа. Општи услови за
заснивање радног односа утврђени Законом о
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука
УС, 113/17 и 95/18) и посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој организацији са
систематизацијом радних места Универзитетског
клиничког центра Крагујевац. Уз пријаву се подносе, у оригиналу или овереној копији, следећа
документа: диплома завршене основне школе;
уверење о држављанству РС; извод из матичне
књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратка биографија са адресом, контакт телефоном,
имејл-адресом; као доказ о радном искуству
(укључујући стручно оспособљавање и усавршавање) кандидати треба да доставе доказ/потврду о радном стажу од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО),
односно доказ/потврду о волонтерском стажу у
струци од стране надлежне службе. Кандидати
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.
Приликом заснивања радног односа, изабрани
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за
послове за које се заснива радни однос; доказ
да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу
и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван
за кривична дела која га чине неподобним за
рад у здравственој установи (уверење надлежне
полицијске управе или полицијске станице). Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се
неће засновати радни однос. На радне односе
засноване по окончаном конкурсу примењиваће
се важећа Уредба о коефицијентима за обрачун
и исплату плата запослених у јавним службама.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе
избора за пријем у радни однос. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Универзитетски клинички
центар Крагујевац. Оглас објавити путем сајта
Министарства здравља Републике Србије, путем
сајта Универзитетског клиничког центра Крагујевац и у публикацији „Послови” Националне
службе за запошљавање. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови” Националне службе
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Коначни резултати
конкурса 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)”.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

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

Помоћни радник

на нези болесника на осталим
болничким одељењима,
на одређено време од 12 месеци,
пробни рад од 3 месеца
8 извршилаца

Техничар одржавања одеће

за потребе Одсека за прање рубља
Службе за техничке послове,
на одређено време од 12 месеци,
пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: основна школа. Општи услови за
заснивање радног односа утврђени Законом о
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука
УС, 113/17 и 95/18) и посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој организацији са
систематизацијом радних места Универзитетског
клиничког центра Крагујевац. Посебан услов за
заснивање радног односа је радно искуство у
здравственој установи на терцијарном нивоу
здравствене заштите у трајању од минимум 6
(шест) месеци. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:
диплома завршене основне школе; уверење
о држављанству РС; извод из матичне књиге
рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако
је кандидат променио презиме); кратка биографија са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. Као доказ о радном искуству (укључујући
стручно оспособљавање и усавршавање) кандидати треба да доставе доказ/потврду о радном
стажу од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО), односно
доказ/потврду о волонтерском стажу у струци од
стране надлежне службе. Кандидати који уђу у
ужи избор биће позвани на разговор. Приликом
заснивања радног односа, изабрани кандидат је
дужан да достави: лекарско уверење као доказ
о здравственој способности за послове за које
се заснива радни однос; доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није
покренута истрага (уверење надлежног суда);
уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске
управе или полицијске станице). Кандидати су
дужни да наведу за које радно место конкуришу. Уколико изабрани кандидат не достави горе
наведене документе у захтеваном року, са њим
се неће засновати радни однос. На радне односе
засноване по окончаном конкурсу примењиваће
се важећа Уредба о коефицијентима за обрачун
и исплату плата запослених у јавним службама.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе
избора за пријем у радни однос. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и
податке обрађује Универзитетски клинички центар Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови” 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)”.

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

Дипломирани физичар

за потребе Службе
за радиолошку дијагностику,
на одређено време
од 12 месеци, пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/17, 95/18) и
посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Универзитетском клиничком центру Крагујевац.
Посебан услов за заснивање радног односа је
радно или волонтерско искуство у наведеној
служби здравствене установе на терцијарном
нивоу здравствене заштите у трајању од најмање 6 месеци. 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; као доказ радног
искуства (укључујући стручно оспособљавање
и усавршавање) кандидати треба да доставе
доказ/потврду о радном/волонтерском стажу у
струци од стране надлежне службе установе на
терцијарном нивоу здравствене заштите. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на
разговор. Приликом заснивања радног односа,
изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни
однос; доказ да се против кандидата не води
кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га
чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или
полицијске станице); дозволу за рад – лиценцу
издату од надлежне коморе (ако је кандидат из
радног односа) или решење о упису у комору
(ако кандидат није у радном односу). Уколико
изабрани кандидат не достави горе наведене
документе у захтеваном року, са њим се неће
засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података
о личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге
сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Универзитетски клинички центар Крагујевац. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови” Националне
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту
Универзитетског клиничког центра Крагујевац
(www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт телефон 034/505-273. Пријаве
се подносе лично, у затвореној коверти, преко
писарнице Универзитетског клиничког центра
Крагујевац или путем поште на адресу: Универзитетски клинички центар Крагујевац, Змај
Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које се радно место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно
место ____ (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)”.

Посао се не чека,
посао се тражи
16.06.2021. | Број 938 |
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УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/505-273

Радник на обезбеђењу

на одређено време од 12 месеци,
пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: средња стручна спрема. Општи услови
за заснивање радног односа утврђени Законом
о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС,
85/18) и посебни услови утврђени Правилником
о унутрашњој организацији са систематизацијом
радних места Универзитетског клиничког центра Крагујевац. Уз пријаву се подносе, у оригиналу или овереној копији, следећа документа:
диплома 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 који уђу у ужи
избор биће позвани на разговор. Приликом
заснивања радног односа, изабрани кандидат је
дужан да достави: лекарско уверење као доказ
о здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос; доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница
није ступила на правну снагу и да није покренута
истрага (уверење надлежног суда); уверење да
кандидат није осуђиван за кривична дела која га
чине неподобним за рад у здравственој установи
(уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице). Уколико изабрани кандидат не
достави горе наведене документе у захтеваном
року, са њим се неће засновати радни однос. На
радне односе засноване по окончаном конкурсу
примењиваће се важећа Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама. Пријавом на оглас кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци
се не могу користити у друге сврхе. Подацима
рукује и податке обрађује Универзитетски клинички центар Крагујевац. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови” 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)”.

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

Радник на обезбеђењу

на одређено време од 12 месеци,
пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: средња стручна спрема. Општи услови
за заснивање радног односа утврђени Законом
о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС,
85/18) и посебни услови утврђени Правилником
о унутрашњој организацији са систематизацијом
радних места Универзитетског клиничког центра Крагујевац. Уз пријаву се подносе, у оригиналу или овереној копији, следећа документа:
диплома о стеченом образовању одговарајућег
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профила; лиценца за вршење специјалистичких
послова службеника обезбеђења са оружјем;
уверење о држављанству РС; извод из матичне
књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратка биографија са адресом, контакт телефоном,
имејл-адресом. Кандидати који уђу у ужи избор
биће позвани на разговор. Приликом заснивања
радног односа, изабрани кандидат је дужан да
достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос; доказ да се против кандидата
не води кривични поступак, да оптужница није
ступила на правну снагу и да није покренута
истрага (уверење надлежног суда); уверење да
кандидат није осуђиван за кривична дела која га
чине неподобним за рад у здравственој установи
(уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице). Уколико изабрани кандидат не
достави горе наведене документе у захтеваном
року, са њим се неће засновати радни однос. На
радне односе засноване по окончаном конкурсу
примењиваће се важећа Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама. Пријавом на оглас кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности у
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се
не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Универзитетски клинички
центар Крагујевац. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” 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)”.

ДОМ ЗДРАВЉА
МАЛИ ЗВОРНИК

15318 Мали Зворник, Рибарска 25
e-mail: dzmalizvornik@mts.rs

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Јована Шербановића 14

Медицинска сестра – техничар
у јавном здрављу
у Центру за микробиологију

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа –
IV степен стучне спреме; положен стручни испит;
лиценца или решење о упису у именик Коморе
медицинских сестара и здравствених техничара
Србије; познавање рада на рачунару; минимум
1 година радног искуства у струци из области
здравства; возачка дозвола за Б категорију. Као
доказе о испуњености ових услова, кандидати
подносе неоверене фотокопије следећих докумената: пријаву на оглас са биографијом, бројем
телефона, адресом и имејл-адресом; фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи – IV степен стучне спреме; фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију
лиценце или решења о упису у именик надлежне
коморе Србије; фотокопију уверења о личним
подацима из матичне евиденције фонда ПИО за
утврђивање дужине радног стажа; фотокопију
возачке дозволе за Б категорију.

Медицинска сестра – техничар

у јавном здрављу у Центру за хигијену
и хуману екологију
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа – IV степен стучне спреме; положен стручни
испит; лиценца или решење о упису у именик
Коморе медицинских сестара и здравствених
техничара Србије; познавање рада на рачунару;
минимум 1 година радног искуства у струци из
области здравства; возачка дозвола за Б категорију. Као доказе о испуњености ових услова кандидати подносе неоверене фотокопије следећих
докумената: пријаву на оглас са биографијом,
бројем телефона, адресом и имејл-адресом;
фотокопију дипломе о завршеној медицинској
школи – IV степен стучне спреме; фотокопију
уверења о положеном стручном испиту; фотокопију лиценце или решења о упису у именик
надлежне коморе Србије; фотокопију уверења о
личним подацима из матичне евиденције фонда
ПИО за утврђивање дужине радног стажа; фотокопију возачке дозволе за Б категорију.

Чистачица

у Служби за правне и економскофинансијске послове

Дипломирани фармацеут –
медицински биохемичар

на одређено време до повратка
запослене са боловања, за рад у Служби
за здравствену заштиту одраслог
становништва са хитном медицинском
помоћи, кућном негом и лечењем,
специјалистичко-консултативном
делатношћу и лабораторијском,
радиолошком и ултразвучном
дијагностиком – Одсек лабораторијске
дијагностике
УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет;
положен стручни испит; лиценца за звање
дипломирани фармацеут – медицински биохемичар. Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас
достави следећа документа: пријаву са кратком
биографијом; оверену фотокопију дипломе о
завршеном факултету; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену
фотокопију лиценце; извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.
Оглас ће бити објављен и на веб-сајту Министарства здравља Републике Србије и сајту Дома
здравља Мали Зворник. Пријаве се подносе на
адресу: Дом здравља Мали Зворник, Рибарска
25, 15318 Мали Зворник, или у управи ДЗ, сваког
радног дана од 7 до 15 часова. Неблаговремене
и непотпуне пријаве се неће разматрати.

УСЛОВИ: завршена основна школа – I или II
степен стручне спреме. Као доказе о испуњености ових услова кандидати подносе неоверене фотокопије следећих докумената: пријаву на
оглас са биографијом, бројем телефона, адресом
и имејл-адресом; фотокопију дипломе о завршеном основном образовању – I или II степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и
неће бити разматране. Кандидати који не буду
изабрани неће бити посебно обавештавани о
резултатима огласа. Документација неће бити
враћена подносиоцима пријава за оглас. Одлуку
о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос на неодређено време доноси директор.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност
за обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за опште, правне и техничке
послове Завода за јавно здравље Пожаревац.
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Рок
за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана
објављивања огласа у листу „Послови” Националне службе за запошљавање. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Контакт телефон:
012/222-690. Оглас ће бити објављен и на званич-
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ној веб-страници Завода за јавно здравље Пожаревац (www.zzjzpo.rs) и на веб-страници Министарства здравља РС. Пријаве на оглас доставити
на адресу: Завод за јавно здравље Пожаревац,
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац, са
назнаком „За оглас“ или директно у Одсек за
опште, правне и техничке послове, сваког радног
дана од 07.00 до 15.00 часова.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Братства јединства 135

Доктор медицине

на одређено време од три месеца,
због повећаног обима посла
4 извршиоца
Опис послова: Превенира, дијагностикује и лечи
болести, повреде и друге физичке и менталне
поремећаје коришћењем одговарајућих метода
и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију, односно обавља
послове у оквиру своје стручне спреме под
надзором доктора медицине, специјалисте или
супспецијалисте; спроводи здравствену заштиту
становништва; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултације
са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира
спровођење здравствене заштите; утврђује време и узрок смрти.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом и: 1. завршено високо образовање (медицински факултет) на интегрисаним академским
студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на
основним студијама у трајању од најмање пет
година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 2. положен стручни испит. Уз пријаву треба доставити и:
1. кратку биографију са адресом и контакт телефоном; 2. оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању – медицинском факултету; 3. оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; 4. извод из МК рођених – оригинал. Кандидати који су радили у струци дужни су
да доставе и оверену фотокопију лиценце.

Медицинска сестра / медицински
техничар
на одређено време од три месеца,
због повећаног обима посла
5 извршилаца

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; обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и
рехабилитације; примењује прописану терапију
и контролише узимање лекова; врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама; учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о
стању пацијента; прати опште стање пацијента,
мери и евидентира виталне функције и др. показатеље; припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад; спроводи
мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног материјала;
одлаже и уклања медицинских отпадна прописани начин; обавља послове из области јавног
здравља (здравствено васпитање, врши вакцинацију према епидемиолошким индикацијама,
врши унос података у области здравствене статистике, води евиденције, узима лабораторијски
материјал); спроводи активности на популарисању давалаштва крви и компонената крви;
врши прикупљање крви, компонената класичним
и аферентним процедурама, тестирање крви,
прераду, чување и дистрибуцију крви; припрема
лекове из крви фракционисањем плазме; у завиБесплатна публикација о запошљавању

сности од сложености и специфичности радног
места, сложености и специфичности послова,
сложености процедура, нивоа ризика, контакта
са пацијентом и услова рада, препознају се горе
наведена радна места.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
законом, кандидат треба да има и завршену
средњу медицинску школу – општи смер (IV степен) и положен стручни испит. Уз пријаву треба
доставити и: 1. кратку биографију са адресом
и контакт телефоном; 2. оверену фотокопију
дипломе о завршеној средњој медицинској школи (IV степен) – општи смер; 3. оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
4. извод из МК рођених – оригинал. Кандидати
који су радили у струци дужни су да доставе и
оверену фотокопију лиценце.

Спремачица

на одређено време, замена привремено
одсутних запослених због дужег
боловања, до њиховог повратка на рад
3 извршиоца

Спремачица

на одређено време од три месеца,
због повећаног обима посла
2 извршиоца
Опис послова: Одржава хигијену опреме и просторија у којима се обавља здравствена делатност; одржава хигијену у административним
просторијама; одржава хигијену у заједничким
просторијама здравствене установе и околине
здравствене установе; обавља послове прања,
пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе
за потребе здравствене установе.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да има завршену
средњу школу и санитарну обраду. Уз пријаву
треба доставити и: 1. кратку биографију са адресом и контакт телефоном; 2. оверену фотокопију
дипломе о завршеној средњој школи; 3. санитарну књижицу.
ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања у листу
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
се неће разматрати. Пријаву са документацијом
доставити на адресу: Општа болница Пожаревац, Братства јединства 135, 12000 Пожаревац.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2
тел. 012/331-199

Оглас објављен 02.06.2021. године у публикацији „Послови”, поништава се у целости.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО
ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ
„Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ“
11000 Београд, Др Суботића 5

Оглас објављен у публикацији „Послови“ бр. 936
од 02.06.2021. године, као и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије
дана 04.06.2021. године, на интернет страници и
огласној табли ИЈЗС „Др Милан Јовановћ Батут“
дана 03.06.2021. године, за обављање послова у
Одсеку за молекуларну микробиологију Центру
за микробиологију Института за јавно здравље
Србије „Др Милан Јовановић Батут“, исправља
се тако да гласи:

Биолог / молекуларни биолог

на одређено време до 3 месеца, са
пуним радним временом, због повећаног
обима посла
6 извршилаца
Опис послова и радних задатака: Учествује у процесу рада у Одсеку. Препоручује и учествује у
формулисању процедура и водича за рад Одсека за молекуларну микробиолошку дијагностику.
Контролише узимања узорака, обраду и тумачење добијених резултата. Учествује у посебним
пројектима. Учествује у припреми специјалних
студија и извештаја. Учествује у молекуларној
дијагностици инфекција. Посебним методама
учествује у анализи болничких и ванболничких
епидемија. Учествује у избору аналитичких метода које се користе у процени резултата молекуларних анализа. Проверава резултате молекуларних испитивања у погледу прецизности и
сагласности са стандардима. Учествује у усавршавању постојећих и увођењу нових метода за
генетичке анализе. Прати савремена достигнућа
у области медицинске генетике. Учествује у
раду стручних мултидисциплинарних тимова.
Учествује у процесима опремања и снабдевања
Одсека за молекуларну дијагностику. Учествује у
организовању едукације и тренинга за лабораторијско особље. Пружа стручне информације и
подршку за лабораторије из мреже. Води записе
и припрема извештаје и коресподенцију у вези са
молекуларним методама дијагностике. Обавља и
друге послове из делокруга рада Одсека по налогу начелника шефа Одсека и начелника Центра.
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије), по пропису који уређује високо образовање почев од
10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године, знање енглеског
језика, познавање рада на рачунару, познавање
система контроле квалитета, организационе способности. Пријаве и CV слати на адресу: Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, Др Суботића 5, 11000 Београд, са
назнаком „За конкурс – биолог / молекуларни
биолог (Центар за микробиологију)“. Само ће
кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања у листу „Послови“,
на интернет страници Министарства здравља
Републике Србије и на огласној табли и интернет страници ИЈЗС „Др Милан Јовановић Батут“.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО
ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ
„Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ“
11000 Београд, Др Суботића 5

Пословни секретар

у Центру за микробиологију Института
за јавно здравље Србије „Др Милан
Јовановић Батут“
Опис послова и радних задатака: Прати
извештаје и анализе за потребе начелника
Центра или директора Института. Прикупља,
уређује, припрема и контролише податке неопходне за израду налаза, извештаја и пројеката.
Правовремено прослеђује потребне информације начелнику Центра или директору Института,
сарадницима или клијентима. Води коресподенцију по налогу начелника Центра или директора
Института. Израђује службене белешке из делокруга рада. Врши евиденцију састанака, рокова и обавеза начелника Центра или директора
Института. Одговара на директне или телефонске упите и e-mail поште и води евиденцију о
томе. Припрема аналитичке информације и пише
пословне дописе према добијеним упутствима
за потребе начелника Центра или директора
Института. Прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за израду анализа,
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извештаја и пројеката Центра за микробиологију
и учествује у изради истих. Прати правне прописе везане за рад Центра за микробиологију и
води евиденцију измена одговарајућих прописа. Учествује у анализирању образовних потреба запослених, предлагању програма стручног
усавршавања у складу са утврђеним потребама и спровођењу процедуре у вези са стручним
усавршавањем запослених. Води евиденције из
делокруга рада и извештава о извршеним активностима. Припрема материјал за састанке и води
записнике са састанака. Израђује делове нацрта
и других аката из делокруга рада. Учествује у
решавању првостепених и другостепених оспорења од стране РФЗО. Успоставља и одржава
пословне контакте са корисницима услуга. Обезбеђује примену система менаџмента квалитетом
и сарађује са надлежним интерним и екстерним
субјектима. Обавља и друге послове из делокруга рада Центра по налогу начелника Центра или
директора Института.
УСЛОВИ: високо образовање: на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, односно специјалистичким струковним
студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године или
на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ, по
пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године; на студијама у
трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; знање енглеског језика, знање рада на
рачунару, организационе способности.
ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на адресу: Институт
за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић
Батут“, Др Суботића 5, 11000 Београд, са назнаком „За конкурс – пословни секретар“. Само ће
кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени
о резултатима. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања у листу „Послови“,
на интернет страници Министарства здравља
Републике Србије и на огласној табли и интернет страници ИЈЗС „Др Милан Јовановић Батут“.

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

Медицинска сестра – техничар

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

Виши радиолошки техничар у
дијагностици

за потребе Одсека за општу радиологију,
на одређено време по основу замене до
повратка радника са боловања
УСЛОВИ: високо образовање, виши радиолошки
техничар; најмање 6 (шест) месеци радног искуства у наведеном звању; положен стручни испит;
лиценца. Приликом пријаве на конкурс кандидати
су дужни да доставе следећа документа: кратку
биографију; фотокопију личне карте; фотокопију
дипломе о завршеном образовању; фотокопију
дипломе о положеном стручном испиту; фото-
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копију лиценце; фотокопију радне књижице или
другог доказа о радном искуству (уговори о раду,
волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.);
фотокопије уговора о раду, тј. потврде о волотирању, потврде о обављеном раду од стране начелника служби здравствених установа на меморандуму, времену проведеном на раду и оценама
рада кандидата, уколико их кандидат поседује.

пријаву на конкурс, кратку пословну биографију (са контакт подацима), оверену фотокопију
дипломе о завршеној школи / факултету, доказ о
радном стажу уколико кандидат има радни стаж
(копија радне књижице, листинг из ПИО фонда
и друго), уверење о држављанству.

ОСТАЛО: Рок за пријаву je осам дана од дана
објављивања огласа у листу „Послови“. Пријаве
се шаљу у затвореној коверти, на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000
Београд, са назнаком „Пријава на конкурс“ и
навођењем места за које се конкурише. 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 u 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
примаju. Оглас објавити на огласној табли Националне службе, интернет страници Министарства
здравља Републике Србије као и на сајту и огласној табли послодавца. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

пробни рад од три месеца
4 извршиоца

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

Виши/струковни радиолошки
техничар у дијагностици
Виша/струковна медицинска сестра
– техничар
пробни рад од три месеца
16 извршилаца

УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме медицинске
струке одговарајућег смера и положен стручни
испит. Заинтересовани кандидати подносе следећа документа: пријаву на конкурс, кратку
пословну биографију (са контакт подацима);
оверену фотокопију дипломе о завршеној школи
са којом конкуришу; оверене фотокопије сведочанстава за кандидате са VI/1 степеном стручне
спреме, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, доказ о радном стажу
уколико кандидат има радни стаж (копија радне
књижице, листинг из ПИО фонда и друго), уверење о држављанству.

Административни радник

11000 Београд
Хероја Милана Тепића 1

УСЛОВИ: најмање VI/1 степен стручне спреме,
завршена виша/висока школа административне
струке. Заинтересовани кандидати подносе
следећа документа: пријаву на конкурс, кратку пословну биографију (са контакт подацима),
оверену фотокопију дипломе о завршеној школи/факултету, доказ о радном стажу уколико
кандидат има радни стаж (копија радне књижице, листинг из ПИО фонда и друго), уверење о
држављанству.

Доктор медицине специјалиста
радиологије

Медицинска сестра – техничар
општег смера

Оглас објављен 26.05.2021. године, у публикацији „Послови“, поништава се у целости.

ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ
БОЛЕСТИ „ДЕДИЊЕ“

пробни рад од три месеца
17 извршилаца

3 извршиоца

Доктор медицине или
специјалиста одговарајуће гране
медицине (анестезиологија са
реаниматологијом, неурологија,
медицинска биохемија)

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме медицинске
струке одговарајућег смера и положен стручни испит. Заинтересовани кандидати подносе
следећа документа: пријаву на конкурс, кратку
пословну биографију (са контакт подацима), оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са
којом конкуришу, оверену фотокопију сведочанстава од 1. до 4. разреда, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, доказ о
радном стажу уколико кандидат има радни стаж
(копија радне књижице, листинг из ПИО фонда
и друго), уверење о држављанству.

5 извршилаца

Доктор медицине на
специјализацији из одговарајуће
гране медицине (радиологија
или анестезиологија са
реаниматологијом)
УСЛОВИ: најмање VII/1 или VII/2 степен стручне
спреме, завршен медицински факултет, са најмањом просечном оценом 8,00; положен стручни
испит / уписана спацијализација / положен специјалистички испит. Заинтересовани кандидати
подносе следећа документа: пријаву на конкурс,
кратку пословну биографију (са контакт подацима), оверену фотокопију дипломе о завршеној
школи са којом конкуришу, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, доказ о
уписаној специјализацији, оверену фотокопију
положеног специјалистичког испита (за кандидате лекаре специјалисте), доказ о радном стажу,
уколико кандидат има радни стаж (копија радне
књижице, листинг из ПИО фонда и друго), уверење о држављанству.

Административни радник –
дипломирани економиста
УСЛОВИ: најмање VII/1 степен стручне спреме,
завршен факултет економске струке. Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

ОСТАЛО: Описи послова за радна места су
утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Института за
кардиоваскуларне болести „Дедиње“ и кандидатима су доступни на увид у просторијама Службе
за правне послове радним данима од 14 до 15
часова. Пријаве и доказе о испуњавању услова
кандидати могу предати лично Писарници Института или послати поштом на адресу: Институт
за кардиоваскуларне болести „Дедиње“, Хероја
Милана Тепића 1, 11000 Београд, са назнаком „За
конкурс за запошљавање“. Кандидати који уђу у
ужи избор биће позвани на разговор. Кандидати, здравствени и административни радници који
буду изабрани по овом конкурсу дужни су да,
ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију
решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника, лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима, као и потврду да нису кривично осуђени или
под кривичном истрагом. Тек након доношења
наведених докумената могуће је заснивање рад-
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ног односа. Рок за подношење пријава истиче 8.
дана од дана објављивања конкурса на интернет
страници Института, Министарства здравља РС,
Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће
бити узете у разматрање.

СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА
„Др ДУШАН МИНИЋ“
11000 Београд
Булевар Војводе Мишића 33
тел. 011/2647-195

Стоматолошка сестра
Опис посла: рад у стоматолошкој ординацији.
УСЛОВИ: лице са завршеним IV степеном стручне спреме; радно искуство 12 месеци. Слање
пријаве за посао на e-mail: drmarijaminic@gmail.
com. Јављање кандидата на контакт телефон:
011/2647-195.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА
32250 Ивањица, 13. септембар 78

Kонобар

на одређено време од 2 месеца

ре и евалуира спровођење здравствене заштите;
утврђује време и узрок смрти; врши дежурства,
уколико тако одлучи директор специјалне болнице, уз приправност лекара специјалисте.
УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да доставе:
пријаву са личном и радном биографијом са адресом становања и контакт телефоном; оверену
фотокопију дипломе о школској спреми (диплома
о завршеном медицинском факултету); оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; доказ о радном искуству (захтева се најмање
шест месеци радног искуства у наведеном звању);
копију лиценце и фотокопију личне карте. Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат
је дужан да достави лекарско уверење.

2. Медицинска сестра – техничар

у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без пристанка,
за збрињавање и лечење психотичних
поремећаја у акутној фази, болести
зависности, за форензичку психијатрију,
психогеријатрију и психосоцијалну
рахабилиатцију, на одређено време због
замене привремено одсутне запослене
(до повратка запослене са боловања)

на одређено време због замене
привремено одсутне запослене (до
повратка запослене са боловања)

Опис послова: врши прихватање и санитарну
обраду новопримљеног болесника; планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану
медицинску документацију; ради у сменама према
распореду који сачињава главна сестра одељења/
одсека; обавља медицинске мере код болесника у
поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану терапију и контролише узимање лекова; врши припрему болесника
и асистира лекару при интервенцијама; учествује
у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; прати
опште стање пацијента, прати промене психичког
и соматског стања болесника и своја запажања
бележи у књигу дежурства, мери и евидентира
виталне функције и др. показатеље; учествује
у терапији радом и рекреацији болесника на
одељењу као и у раду терапијске заједнице на
одељењу; припрема простор, медицинску опрему,
инструменте и материјал за рад; спроводи мере за
спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног материјала, стара се о
чувању, правилној употреби и одржавању инвентара на одељењу; одлаже и уклања медицински
отпад на прописани начин; обавља послове из
области јавног здравља (здравствено васпитање,
врши унос података у области здравствене статистике, води евиденције, узима лабораторијски
материјал); стара се о благовременом сређивању
медицинске документације као и осталих података потребних за сачињавање месечних извештаја
и израду фактура; непосредно је задужена за
чување болесничких личних ствари и одеће који
су примљени на одељењу; одговорна је за чување
тешких болесника који су склони, а нарочито за
оне болеснике за које је скренута пажња да су
склони суицидним теденцијама или када се ради
о врло тешким душевним или соматским болесницима, што јој је указано од стране начелника
одељења или главне одељењске сестре.

Опис послова: Превенира, дијагностикује и лечи
болести, повреде и друге физичке и менталне
поремећаје коришћењем одговарајућих метода
и техника, кроз примену принципа и процедура
савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију, односно обавља послове у
оквиру своје стручне спреме под надзором, специјалисте или супспецијалисте; спроводи здравствену заштиту становништва; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља
консултације са другим здравственим радницима
и здравственим сарадницима; планира, надзи-

УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да доставе:
пријаву са личном и радном биографијом са
адресом становања и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о школској спреми
(захтева се четворогодишње средње образовање медицинског смера); оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту; доказ о
радном искуству (захтева се најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању); копију
лиценце и фотокопију личне карте. Приликом
заснивања радног односа изабрани кандидати
су дужни да доставе лекарско уверење.

УСЛОВИ: средња стручна спрема – смер за конобара (III степен). Потребно је доставити следећа
документа у затвореној коверти и на истој нагласити за које радно место се подноси документација: оверену фотокопију дипломе о завршеном
средњем образовању; пријаву на конкурс са биографијом; фотокопију личне карте. Кандидати
који испуњавају услове конкурса биће позвани на
разговор ради пружања додатних информација и
провере знања, уколико је то важно за доношење
одлуке о пријему. Рок за подношење пријаве је 8
дана од дана објављивања огласа. Пријаве се могу
послати поштом на адресу: Специјална болница
за рехабилитацију Ивањица, 13. септембра 78 или
доставити лично у Специјалној болница за рехабилитацију Ивањица на исту адресу, 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, а обавештење о избору кандидата биће објављено на
веб-страници Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица. 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. Oпис послова предвиђен је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Специјалне
болнице за рехабилитацију Ивањица.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„СВЕТИ ВРАЧЕВИ“
23330 Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 85

1. Доктор медицине

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Рок за достављање пријаве кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати. Обавештење о избору кандидатима ће бити достављено у року од 30 дана од
дана доношења одлуке о избору. Пријаве се достављају на адресу: Специјална болница за психијатријске болести „Свети Врачеви“ Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 85, 23330
Нови Кнежевац, са назнаком „За оглас за пријем
у радни однос“, или лично предати у правну
службу Специјалне болнице.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„СВЕТИ ВРАЧЕВИ“
23330 Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 85

Оглас објављен у публикацији „Послови“
09.06.2021. године, поништава се у целости због
техничке грешке.

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

Доктор медицине

за потребе Центра за нефрологију,
Клинике за урологију, нефрологију
и дијализу, на одређено време од 12
месеци, пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник
РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/17, 95/18) и
посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Универзитетском клиничком центру Крагујевац. Посебан услов за заснивање радног односа је радно
или волонтерско искуство у наведеној служби
здравствене установе на терцијарном нивоу
здравствене заштите. Уз пријаву се подносе, у
оригиналу или овереној копији, следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; уверење о положеном стручном испиту; 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 волонтерском стажу у струци од
стране надлежне службе. Кандидати који уђу у
ужи избор биће позвани на разговор. Приликом
заснивања радног односа, изабрани кандидат је
дужан да достави: лекарско уверење као доказ
о здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос; доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница
није ступила на правну снагу и да није покренута
истрага (уверење надлежног суда); уверење да
кандидат није осуђиван за кривична дела која га
чине неподобним за рад у здравственој установи
(уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице); дозволу за рад – лиценцу издату од надлежне коморе (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у комору (ако
кандидат није у радном односу). Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати
радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци
се не могу користити у друге сврхе. Подацима
рукује и податке обрађује Универзитетски клинички центар Крагујевац. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа
у листу „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Коначни резултати
конкурса биће објављени на сајту Универзитет-
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ског 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)“.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац
Ћирила и Методија 32

1. Медицинска сестра – техничар у
амбуланти

на одређено време од 3 месеца, за рад у
Служби опште медицине
3 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају
и посебне услове: завршена средња медицинска
школа општег смера, положен стручни испит и
поседовање лиценце за рад или решења о упису
у комору.

2. Медицинска сестра – техничар у
хитној медицинској помоћи

на одређено време од 3 месеца, за рад
у Служби хитне медицинске помоћи и
санитетског превоза
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају
и посебне услове: завршена средња медицинска
школа општег смера, положен стручни испит и
поседовање лиценце за рад или решења о упису
у комору.
ОСТАЛО: Кандидати достављају: пријаву на
оглас, кратку биографију са адресом и контакт
телефоном, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену
фотокопију лиценце за рад или решења о упису у комору, изјаву да су здравствено способни
за послове за које подносе пријаву, фотокопију
извода из матичне књиге рођених. Пријавом на
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду
података о личности у сврхе избора за пријем у
радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на оглас а ради
пружања додатних података, који могу бити
важни за одлуку о пријему, одлучује директор.
О коначном избору кандидата одлучује директор. Изабрани кандидати, пре заснивања радног
односа, дужни су да доставе лекарско уверење,
као доказ о здравственој способности за послове за које заснивају радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа
у остављеном року, са њим се неће закључити
уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом доставити на наведену адресу. Опис
послова: утврђен Правилником о организацији и
систематизацији послова.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине

за рад у Дневној болници за
хемиотерапију при Заједничким
медицинским пословима,
пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен,
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине.
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2. Виши санитарни техничар /
санитарно-еколошки инжењер

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

3. Помоћни радник – радник на кругу

за рад у Одељењу за техничке и
инвестиционе послове у
Служби за техничке, помоћне
и друге сличне послове при
Заједничким немедицинским пословима,
пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: основна школа.
Кандидати за радна места 1 и 2 подносе: молбу за пријем и биографију са адресом, контакт
телефоном, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију личне карте или очитане
податке са личне карте (уколико је чипована),
фотокопију извода из матичне књиге венчаних
(уколико су дипломе или уверења издати на
девојачко презиме), оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа.
Кандидати за радно место 3 подносе: молбу за
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи, фотокопију личне карте
или очитане податке са личне карте (уколико је
чипована), фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је сведочанство издато на
девојачко презиме.
ОСТАЛО: Опис послова: према Правилнику о
организацији и систематизацији послова Опште
болнице Крушевац. Пријавом на оглас кандидат
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа
дужни су да доставе лекарско уверење као доказ
о здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Пријаву доставити у затвореној
коверти са назнаком „За оглас” и називом и редним бројем радног места за које се конкурише,
искључиво поштом на наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ

Пријаве на оглас доставити лично или поштом
на адресу: Општа болница Алексинац, Момчила Поповића 144, 18220 Алексинац, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос“.
Пријаве са непотпуном документацијом, као и
неблаговремене пријаве, неће бити разматране.
Контакт телефон: 018/804-215, 018/804-211.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац
Момчила Поповића 144

Доктор медицине

за рад у Служби за здравствену заштиту
одраслих становника, кућно лечење,
здравствену негу и епидемиологију, на
одређено време до повратка одсутног
запосленог
УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о
раду. Посебни услови: високо образовање: на
интегрисаним академским студијама из области
медицине, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама из области медицине у
трајању од најмање пет година, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; положен стручни испит; лиценца.
Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:
оверен препис или фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету; оверен препис
или фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце или
решења о упису у комору; биографију са адресом и контакт телефон. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања огласа. Пријаве на оглас
доставити лично или поштом на адресу: Дом
здравља Алексинац, Момчила Поповића 144,
18220 Алексинац, са назнаком: „Пријава на оглас
број 5/2021“. Пријаве са непотпуном документацијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити
разматране. Контакт телефон: 018/804-256.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СОКОБАЊА“

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

Домар / мајстор одржавања
на одређено време због
повећаног обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме (КВ радник).
Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: оверену фотокопију
дипломе о завршеној школи, фотокопију личне
карте, кратку биографију.

Конобар

на одређено време у трајању од 3
месеца, због повећаног обима посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен (КВ радник). Заинтересовани
кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеној
школи, фотокопију личне карте, кратку биографију.

18220 Алексинац
Момчила Поповића 144

Доктор медицине, специјалиста
гинекологије и акушерства
на одређено време због повећаног
обима посла

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о
раду. Посебни услови: VII/2 степен стручне спреме; положен специјалистички испит из гинекологије и акушерства; важећа лиценца. Кандидати
су обавезни да уз пријаву са биографијом доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о
завршеном медицинском факултету; уверење о
положеном специјалистичком испиту; уверење о
положеном државном испиту; важећу лиценцу;
биографију са адресом и контакт телефон. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа.

Лабораторијски техничар у
дијагностици
УСЛОВИ: средња стручна спрема (лабораторијски техничар), IV степен стручне спреме;
положен стручни испит за своје звање. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе следећу
документацију: оверену фотокопију дипломе о
завршеној средњој школи, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, оверену
фотокопију лиценце издате од надлежне коморе или решења о упису у комору, очитану личну
карту, кратку биографију.
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Доктор медицине специјалиста у
интензивној нези ниво 2
УСЛОВИ: специјализација из интерне медицине,
VII/2 степен стручне спреме; лиценца надлежне коморе; сертификат о завршеном курсу из
ултразвучне дијагностике абдомена. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе следећу
документацију: оверену фотокопију дипломе о
завршеном медицинском факултету, оверену
фотокопију дипломе о завршеној специјализацији из интерне медицине, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, оверену
фотокопију лиценце издате од надлежне коморе,
оверену фотокопију сертификата о завршеном
курсу из ултразвучне дијагностике абдомена,
очитану личну карту, кратку биографију.
ОСТАЛО: Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница „Сокобања”, 18230 Сокобања,
Војводе Мишића 48 или непосредно у болници.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

Здравство и социјална заштита
ДОМ ЗА СТАРЕ ОСОБЕ „ЛУГ”
11409 Ковачевац, Младеновац
Брестовачка 29
тел. 011/8213-981, 060/3034-115
e-mail: centarlug@yahoo.com

Медицинска сестра – техничар
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: медицинска сестра, IV степен стручне спреме, без обзира на радно искуство. Рад у
сменама; обезбеђена исхрана. Кандидати своје
пријаве за запослење могу слати на имејл-адресу: centarlug@yahoo.com или се јавити на
контакт телефон: 060/3034-115 и 011/8213-981
(Александра Димић). Рок за пријаву на оглас је
до попуне радног места.

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КИКИНДА
23300 Кикинда, Генерала Драпшина 99
тел. 0230/434-675

Доктор медицине

се разговор ради прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке о избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима
рукује и податке обрађује одељење за кадровске
и административне послове Геронтолошког центра Кикинда. Приликом заснивања радног односа
изабрани кандидат је дужан да достави: оригинале или оверене копије докумената: лична карта
са важећом адресом становања, извод из МКР,
уверење о држављанству, диплому, лиценцу
лекарске коморе РС, лекарско уверење, уверење
да се против кандидата не води кривични поступак и да није под истрагом (уверење суда), уверење да није осуђиван (уверење МУП-а), којим
се доказује подобност за обављање посла у установи. Рок за пријаву на оглас је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији Националне
службе за запошљавање „Послови”. Пријаве на
оглас са потребном документацијом доставити на
адресу: Геронтолошки центар Кикинда, Генерала
Драпшина 99, 23300 Кикинда, лично или путем
поште са назнаком „Пријава на оглас“. Контакт
телефон: 0230/434-675, 401-461.

период за који се врши избор. Конкурс остаје
отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Уз пријаву на конкурс потребно
је доставити: кратку биографију, извод из МКР,
уверење о држављанству и фотокопију личне
карте, уверење суда да кандидат није осуђиван
за кривична дела и да се против њега не води
истрага, односно да није подигнута оптужница,
као и уверење МУП-а да није кажњаван, диплому
или уверење о стеченом звању, потврду о радном искуству, програм рада. Лекарско уверење
којим се доказује општа здравствена способност,
доставља кандидат који буде изабран по конкурсу, пре потписивања уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са потребном документацијом,
којом се доказује испуњеност општих и посебних
услова конкурса (оригинали или оверене фотокопије) слати на горенаведену адресу.

ДОМ ЗА СТАРЕ „ТОРЛАК“

Због повећаног обима посла и унапређења
пословања расписује се конкурс
за следеће радно место

11000 Београд, Јоргована 55б
тел. 011/3946-060

Медицинска сестра
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира
на радно искуство.

Неговатељица

на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: I–III степен стручне спреме, без обзира
на радно искуство.

Помоћни радник у кухињи
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: I–III степен стручне спреме, без обзира
на радно искуство.

за послове лекара опште медицине,
за рад на пословима изабраног лекара
за кориснике смештене у Установу
социјалне заштите за смештај одраслих
и старијих лица Геронтолошки центар
Кикинда, на одређено време до 2 године

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу да се
јаве на контакт телефон: 011/3946-060. Конкурс
остаје отворен до попуне радног места.

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених законом, кандидати
треба да испуњавају и следеће посебне услове:
високо образовање на интегрисаним академским
студијама медицине, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године или на основним академским студијама
медицине у трајању од најмање пет година, по
пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; положен стручни
испит у складу са Законом о здравственој заштити, лиценца у складу са прописима којима се
уређује област послова здравствених радника;
најмање 6 месеци радног искуства у звању доктор медицине, знање рада на рачунару.

Бела Црква, Дејана Бранкова 5
тел. 013/851-165

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биографију
са адресом и контакт телефоном, документа којима се доказује испуњеност услова (неоверене
фотокопије): дипломе о завршеној одговарајућој
школи, уверења о положеном стручном испиту,
лиценцу, фотокопију радне књижице уколико
је кандидат поседује или потврду послодавца
(други доказ о радном искуству), копију/очитану личну карту. Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос обавиће
Бесплатна публикација о запошљавању

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
„8. МАЈ”
Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште
и посебне услове. Општи услови: да је кандидат држављанин РС, да има општу здравствену
способност, да није осуђиван за кривична дела
и да се против њега не води истрага. Посебни
услови предвиђени Законом о социјалној заштити и Статутом Центра: 1. да је кандидат стекао
високо образовање на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области
правних, економских, психолошких, педагошких
и андрагошких и социолошких наука, односно
стручни назив дипломирани социјални радник;
2. да има најмање 5 година радног искуства у
струци; 3. да поседује организаторске способности; 4. кандидат уз прописану конкурсну документацију подноси програм рада за мандатни

Индустрија и грађевинарство
„МЕТАЛ-ХЕМИКО“ ДОО
Ада, Виноградска 9

Референт машинске опреме и
наводњавања у ратарству
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, машински
инжењер или инжењер пољопривредне механизације, потребно радно искуство у струци минимум 1 година, али није услов, возачка дозвола
Б категорије. Комуникативност, одговорност,
спремност за тимски рад, али и самосталност у
раду, добре организационе способности.
Нудимо: редовну плату, константно усавршавање, пријатно радно окружење.
Уколико сте заинтересовани за наведену позицију, пошаљите своју радну биографију. Само
кандидати који уђу у ужи круг биће обавештени о исходу конкурса. CV слати електронским
путем: info@metalhemiko.co.rs. Рок за конкурисање: 17.06.2021.

„АМИГА“ ДОО
36000 Краљево, Тике Коларевића 66
тел. 036/399-199
e-mail: office@amiga.rs

Дипломирани грађевински инжењер
2 извршиоца

УСЛОВИ: са радним искуством на пословима монтаже челичних конструкција и извођења радова
на градилиштима (лиценца одговорног извођача
радова 410 или 411); способност за самосталан и
тимски рад и ефикасно решавање задатака; висок
ниво мотивације и ангажованости; посвећеност и
одговоран приступ послу; познавање програма
Tower, AutoCAD и пожељно познавање Advance
Graitec ProSteel програма или неког сличног програма за 3Д моделирање челичних конструкција;
возачка дозвола Б категорије; минимум средњи
ниво познавања енглеског језика. Могућност
напредовања и стручног усавршавања; стимулативни услови рада; обезбеђен превоз, смештај и
исхрана када се иде на терен; могућност избора
места рада – Краљево или Београд.

Национална служба
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Индустрија и грађевинарство

„LEAR СORPORATION“ DOO
21000 Нови Сад, Ратно острво 8
тел. 066/889-12-47, 066/889-12-17

Оператер у производњи
пробни рад 3 месеца
30 извршилаца

УСЛОВИ: VII, VI, V, IV, III, II степен стручне
спреме. Рад у сменама, обезбеђен превоз. Рок
за пријаву 30.06.2021, на горе наведени број
телефона.

„FARMINA PET FOODS“
DOO INĐIJA

22320 Инђија, Саве Ковачевића бб
тел. 022/215-0003

Farmina Pet Foods, међународна компанија за
производњу хране за кућне љубимце, са производним капацитетима у Италији, Бразилу
и Србији и пословањем у више од 50 земаља
широм света, због повећања обима пословања,
у потрази је за новим члановима тима, за више
позиција у производњи:

Оператер у производњи
на одређено време
15 извршилаца

Опис посла: Припрема састојке који улазе у састав производа; прати процес мешања у миксеру;
допрема минерале (премиксе) од силоса до мултифилера; прати поступак дозирања (пуњења)
садржаја у конзерве и затварање конзерви;
распакује амбалажни материјал и припрема за
пуњење; ради на одржавању машина и њиховом
чишћењу; одржава своје радно окружење уредним и чистим; врши уклањање, правилно сортирање и одлагање амбалажног отпада.
УСЛОВИ: средња стручна спрема (IV/III ССС),
без ограничења на врсту; тимски рад; изражена флексибилност, способност рада под притиском и обављања више послова паралелно;
пожељно познавање енглеског језика. Сменски
рад. Посебни услови за запослене који мењају
места боравка: обезбеђен смештај. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на контакт телефон: 062/536-137 и да своју радну биографију
пошаљу на имејл: jovanaradicanin1@gmail.com.
Биће контактирани само кандидати који уђу у
ужи избор. Конкурс је отворен до попуњавања
отворених радних места.

лификације – хемијске, технолошке, текстилне,
металуршке, машинске или металске струке, са
или без радног искуства (предвиђена је одговарајућа обука). Предвиђена је претходна провера
радних способности.

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ
„ЛМБ СОФТ“ ДОО
18254 Доње Међурово
Радна зона Доње Међурово бб

Самостални оператер
на апкант преси
на одређено време

УСЛОВИ: пожељно радно искуство: најмање 3
месеца.
Опис послова: савијање материјала до 5мм,
читање техничке документације, одговорност за
квалитет савијања и делова, одговорност у избору алата, одговорност за време испоруке савијених делова.

Специјалиста за полирање металних
делова на одређено време
УСЛОВИ: пожељно радно искуство: најмање 3
месеца.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати треба да
пошаљу биографије на имејл-адресу: gorica.
savic@lmbsoft.rs или се јављају на контакт телефон: 018/200-813 и 065/310-4039.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира на радно искуство; возачка дозвола Б категорије. Слање пријава за посао на мејл: office@
izolir.rs. Трајање конкурса: 18.06.2021.

ДМВ ИНДУСТРИЈСКИ КОНТРОЛНИ
СИСТЕМИ ДОО

„KAIZEN“ DOO SMEDEREVO

Грађевински техничар

Консултант планирања и
производње

18000 Ниш, Краљевића Марка бб

на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, грађевински техничар. Опис послова: разни радови на
рушењу, чишћење и изношење шута, послови
на ископу и бетонирању, разни зидарски радови,
разни завршни радови. Заинтересовани кандидати пријаве шаљу на имејл-адресу: posao@dmv.rs.

„SPINTEC PRECISION“ DOO

Оператер квалитета

на одређено време од 6 месеци
3 извршиоца

Опис посла: контрола квалитета делова у
ауто-индустрији.

УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира на
занимање; пожељно радно искуство у раду на
машинама у производњи. Заинтересовани кандидати шаљу радну биографију на имејл-адресу:
slavica@spintecgear.com.

УСЛОВИ: III или IV ниво квалификације, без
обзира на смер; радно искуство није неопходно али је пожељно знање из области ауто-механике; пожељна возачка дозвола Б категорије.
Заинтересовани кандидати своју радну биографију треба да доставе послодавцу на e-mail:
jelena.sreckovic@trigo-group.com, најкасније до
30.06.2021.

Национална служба
за запошљавање
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„ИЗОЛИР“ АД ЗРЕЊАНИН

Опис посла: шеф производње предизолованог
програма CЕВИ.

18000 Ниш, Булевар 12. фебруар бб

привремено-повремени послови
10 извршилаца

ОСТАЛО: Организован превоз на релацији
Ужице-Пожега-Ужице, могућност усавршавања, развоја и напредовања. Пријаве и CV са
копијом доказа о стручној спреми доставити до
23.06.2021. год. на имејл: posao@zipplast.co.rs
или на адресу „YUKK-ZIPPLAST“ ДОО, ПОЖЕГА,
31210 Пожега, Годовички пут бб. Контакт телефони: 031/3816-179, 064/1648-416, 064/8255-330.

Опис послова: обрада метала, ручно брушење
и полирање малих комада нерђајућег челика и
обојених метала неправилног облика, припрема
алуминијумских делова за елоксирање, пескарење
делова у комори за пескарење, одговорност за
квалитет полираних делова, одговорност за време испоруке полираних делова, одоговорност за
одржавање алата и машина, одговорност за спровођење мера из Правилника о заштити на раду.

„TRIGO SERBIA“
DOO KRAGUJEVAC

e-mail: jelena.sreckovic@trigo-group.com

Послови: Праћење и развој процеса и преоцедура рада, освајање нових производа и квалитета, припрема рецептура и одговарајуће
документације, послови хемијске заштите
металних патент затварача, рад на бојењу
спиралног патент ланца и текстилних трака,
послови припреме и лакирања клизача патент
затварача, праћење стања опреме на којој
ради, одржавање опреме, пратећи послови у
процесу бојења и лакирања.

Оператер у производњи

„YUKK-ZIPPLAST“
ДОО ПОЖЕГА

31210 Пожега, Годовички пут бб
тел. 031/3816-179
www.zipplast.co.rs

Бојење патент затварача и лакирање
клизача за патент затвараче
на одређено време 6 месеци, са
могућношћу прерастања у радни однос
на неодређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: инжењери VII и VI нивоа квалификације, техничари и мајстори V, IV и III нивоа ква-

23000 Зрењанин

Шеф производње
на одређено време

Смедерево, Шалиначка бб
е-mail: posao@kaizen.rs

на одређено време 6 месеци
Опис посла: креира и води план производње;
контролише улазни и излазни магацин, као
и рад свих производних линија; доставља
нопходне податке и узорке производа; припрема дневне извештаје за продуктивност
производње; прати план производње и доставља одговарајуће извештаје руководиоцима
одељења; контролише примену прописаних
процедура рада; активно ради на унапређивању
процедура рада; шаље информације о готовим
РФ производима, спремним за извоз, стању
залиха готових производа и репроматеријала;
организује испоруку робе; припрема пратећу
документацију за Одељење спољне трговине;
убацивање и ажурирање података у одговарајућим системима; додељује задатке сваком
члану тима на основу њихових компетенција и
потреба производње; координира производним
процесима; координира радом свих производних
одељења предузећа; састаје се са менаџментом
по потреби ради давања извештаја о напретку
производње.
УСЛОВИ: VI/2 или VII/1 ниво образовања
текстилне или било које друге струке; без обзира на радно искуство; основно знање рада на
рачунару; турски језик – средњи ниво. Услови
рада: рад у једној смени – пре подне, пробни
рад 3 месеца, послодавац сноси трошкове превоза до 40 км удаљености од места рада. Трајање
конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати
могу да се јаве на телефон: 026/415-5619 (особа
за контакт: Емилија Ђурић), или своје пријаве
да доставе путем имејла (у имејлу је потребно
нагласити назив радног места).
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Саобраћај и везе
EXCELLENT CARGO DOO
ЗА ТРАНСПОРТ И ШПЕДИЦИЈУ

21000 Нови Сад, Родољуба Чолаковића 12/313
тел. 064/8481-303

Послови шпедиције и међународног
транспорта
УСЛОВИ: VI, IV или III степен стручне спреме;
енглески језик – почетни ниво; возачка дозвола
Б категорије. Теренски рад, обезбеђена исхрана. Рок за пријаву: 30.06.2021. Јављање на горе
наведени телефон.

C&LC-GROUP DOO
11070 Нови Београд
Булевар Арсенија Чарнојевића 106/2
тел. 060/2461-013
e-mail: branka.kne@gmail.com

Возач аутобуса
10 извршилаца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, возач аутобуса; возачка дозвола Д категорије, радно искуство најмање 2 године. Рад у сменама. Рок
за пријаву на конкурс је до 30 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве
на конкурс путем телефона: 060/1052-209, особа
за контакт: Саша Бајовић.

„КОМБИНОВАНИ ПРЕВОЗ“ ДОО,
ПРОКУПЉЕ
Прокупље, Милена Јовановића 15
е-mail: seftkp@kprevoz.co.rs

Прегледач железничких кола

место рада: Београд (1), Нови Сад (1),
Суботица (1), Пирот (1)
4 извршиоца
Опис посла: технички преглед железничких
кола и возова, утврђивање неисправности и
оштећења на железничким колима и одређивање правилних поступака са њима.
УСЛОВИ: IV ниво образовања, железничка школа – прегледач железничких кола; без обзира
на радно искуство; основно познавање рада на
рачунару; возачка дозвола Б категорије – услов.
Обезбеђен смештај, превоз и исхрана; теренски
рад, рад у сменама, ноћни рад, рад ван просторија послодавца. Радно место са повећаним ризиком. Дужина радног времена 12 сати
дневно. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу своје пријаве да
доставе путем мејла или да се јаве на телефон:
064/8744-377, особа за контакт: Дејан Перић.

Пољопривреда
„DELTA DANUBE“
ДОО КОВИН
Помоћни радник у производњи
шампињона
40 извршилаца

УСЛОВИ: рад у две смене, уговор о раду, плаћен
топли оброк, превоз организован или плаћен,
плаћен прековремени рад, плаћен бонус за
остварену норму. Обезбеђена радна униформа
и обука за рад у производњи. Заинтересовани
кандидати своју пријаву за посао подносе телефоном: 065/9090-327, радним данима од 9 до 16
часова, особа за контакт: Данијела Тошић. Рок
за пријаву: 31.08.2021.
Бесплатна публикација о запошљавању

Култура и информисање
БИБЛИОТЕКА „ЈОЖЕФ АТИЛА“
24420 Кањижа, Дамјанићева 2

Дипломирани библиотекар

у огранку Библиотеке у Хоргошу
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да није осуђиван за кривично дело
на безусловну казну затвора или кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу; висока стручна спрема – VII
степен или основне академске студије у обиму
од најмање 240 ЕСПБ; познавање рада на рачунару; познавање једног страног језика; познавање језика у службеној употреби у општини
Кањижа; радно искуство најмање годину дана у
библиотечко-информационој делатности; положен стручни испит и стечено звање у складу
са Правилником. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе: пријаву на оглас са
кратком биографијом, доказ о стручној спреми
(оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема или уверење о стеченој стручној спреми), уверење о радном стажу, уверење о
држављанству РС (оригинал или оверену копију,
не старију од 6 месеци), оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених/венчаних ако
је дошло до промене презимена (не старије од
6 месеци), фотокопију / очитану личну карту,
уверење из казнене евиденције (Министарство
унутрашњих послова), уверење суда да се не
води истрага, нити је подигнута оптужница за
кривична дела из надлежности вишег суда, уверење надлежних органа да лице није осуђивано за кривично дело против привреде, правног
саобраћаја и службене дужности, као и да није
изречена мера безбедности забране обављања
делатности из библиотекарства, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији НСЗ „Послови”. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве конкурсна комисија ће одбацити
закључком. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које
могу бити важне за доношење одлуке о пријему. Обавештење о избору кандидатима ће бити
достављено у року од 7 дана од дана доношења
одлуке о избору. Кандидат који буде изабран,
пре закључења уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад за
наведени посао (лекарско уверење). Пријаве се
достављају путем поште у затвореној коверти,
са назнаком: „За јавни конкурс“, на адресу: Библиотека „Јожеф Атила“ Кањижа, Дамјанићева 2,
24420 Кањижа или лично у просторијама Библиотеке на наведеној адреси.

мање 5 година радног искуства на рачуноводственим пословима са средњим образовањем.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, имејл-адресу, податке
о образовању. Пријава на конкурс мора бити
својеручно потписана. Кандидати су обавезни да
уз пријаву доставе: кратку биографију; извод из
матичне књиге рођених; уверење о држављанству (оригинал или оверену копију); оверену
фотокопију дипломе о завршеној школској спреми; уверење да нису правоснажно осуђивани
на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци (извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе издат након објављивања
конкурса). Опис послова за радно место утврђен
је Правилником о систематизацији радних места (бр. 346 од 25.11.2020. године), који је кандидатима доступан на увид у седишту Установе, сваког дана од 10.00 до 12.00 часова. Рок за
подношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса у огласним новинама
НСЗ „Послови”. Пријаве са документацијом достављају се препорученом пошиљком на адресу
Установа Центар за културу Ковин, Цара Лазара
85, Ковин са напоменом „Пријава на конкурс”.
Пријаве се могу и лично предати у наведеној
установи, сваког радног дана од 08.00 до 14.00
часова, у време трајања конкурса. Неблаговремене пријаве неће бити разматране и исте ће
се неотворене вратити подносиоцу. Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене,
разумљиве и потпуне и уз које су приложена сва
потребна документа и који испуњавају услове за
рад на оглашеном радном месту, биће обављен
разговор у просторијама Установе Центар за
културу Ковин о чему ће кандидати бити обавештени достављањем писменог обавештења.
Све информације могу се добити на телефоне:
013/742-310 и 742-592.

УСТАНОВА КУЛТУРНИХ
ДЕЛАТНОСТИ
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ КОВИН
26220 Ковин, Цара Лазара 85

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: да је кандидат пунолетни држављанин
Републике Србије; знање рада на рачунару; да
није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци – високо образовање: на основним студијама у обиму од 180
ЕСПБ, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на
студијама у трајању до 3 године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; изузетно – средње образовање
и радно искуство на тим пословима стечено до
дана ступања на снагу ове уредбе; да има нај-

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

Б Е О Г РА Д
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА
ШКОЛА
11000 Београд, Југ Богданова 28
тел. 011/2633-250

Оглас објављен 02.06.2021. године у публикацији „Послови”, поништава се за радно место:
наставник наставних предмета Куварство са
практичном наставом – вежбе (са 50% радног
времена) и Куварство – вежбе (са 50% радног
времена), на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана. У осталом делу
текст огласа остаје непромењен.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРАДНИ ФАКУЛТЕТ

и Статутом Факултета, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата. Пријаве
на конкурс са доказима о испуњености услова
конкурса (биографија, списак радова, диплома
о одговарајућој стручној спреми, за асистенте и
уверење о уписаним докторским студијама, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда надлежног органа да кандидат није
под истрагом, документа у оригиналу или овереном препису и не старија од шест месеци), достављају се на адресу: Пољопривредни факултет
у Београду – Земуну, Немањина 6. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Конкурс је отворен 15 дана.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА
И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

11030 Београд, Благоја Паровића 156

Асистент за ужу научну област
Психологија у физичком васпитању,
спорту и рекреацији, предмети:
Општа психологија, Психологија,
Развојна психологија и Педагошка
психологија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају завршено
високо образовање на студијама првог степена – филозофски факултет, одељење за психологију, са просечном оценом најмање осам и
морају имати статус студента докторских академских студија. Кандидати треба да имају способност за наставни рад, као и да испуњавају друге
услове прописане одредбама Закона о високом
образовању, Статута Факултета и Универзитета,
Правилника о организацији и систематизацији
послова на Факултету и Правилника о начину,
поступку и ближим условима стицања звања и
заснивања радног односа наставника и сарадника Факултета. Потребна документација: пријава на конкурс, биографија, списак објављених
радова, оригинал радови, фотокопије диплома
о завршеним претходним степенима студија са
просечном оценом, уверење о уписаним докторским академским студијама и потписана изјава
о изворности (преузети са сајта Универзитета у
Београду http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/univpropisi.php pravilnici nastavnici obrazac 5). Рок за
пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се достављају на адресу: Београд,
Благоја Паровића 156. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА
ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
11030 Београд, Љешка 82
тел. 011/3559-664

Директор

Земун, Немањина 6

на период од четири године

Сарадник за избор у звање и на
радно место асистента за ужу научну
област Математика и информатика

УСЛОВИ: Директор школе може да буде лице
које испуњава услове прописане чл. 122 став 5 и
чл. 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и
6/2020) и то: 1. има одговарајуће високо образовање за наставника средње стручне школе
подручја рада Хемија, неметали и графичарство
и подручја рада Пољопривреда, производња и
прерада хране, за педагога и психолога, стечено: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1)
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки
претходни степен студија завршио са просечном
оценом најмање осам и који показује смисао за
наставни рад. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду,
Правилником о мимималним условима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду,
Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, Правилником о уређењу
дела поступка избора у звања и заснивања радног односа наставника и начину и поступку избора у звања и заснивања радног односа сарадника
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или области педагошких наука; ово лице мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; 2.
има дозволу за рад наставника, односно стручног сарадника; 3. има обуку и положен испит за
директора установе; 4. има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 5. има 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 санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 7. има
држављанство Републике Србије; 8. зна српски
језик и језик на којем 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе у два примерка: оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију додатка дипломе уколико се уз диплому
издаје додатак по посебним прописима; оверену фотокопију дозволе за рад наставника или
стручног сарадника; оверену фотокопију дозволе
за рад односно лиценце за директора (уколико
је поседује). Пријава ће се сматрати потпуном и
уколико кандидат нема положен испит за директора установе, али је изабрани кандидат дужан
да га положи у року од две године од дана ступања на дужност. Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење); доказ о дужини
рада у области образовања и васпитања, (потврда о најмање осам година радног стажа у области
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања); доказ о држављанству РС;
извод из матичне књиге рођених; 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 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– уверење МУП-а; доказ да за њега, у
складу са законом, није утврђено дискриминаторно понашање (уверење Повереника за родну равноправност), уверење надлежног суда да
против њега није покренут кривични поступак и
није покренута истрага за кривично дело за које
је прописана 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; доказ о познавању
језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад (уколико кандидат није стекао образовање
на српском језику, у обавези је да достави доказ
да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе);
доказ о резултату стручно-педагошког надзора о
раду кандидата (извештај просветног саветника),
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уколико поседује такав извештај; уколико није
вршен надзор над радом кандидата, потребно
је да о томе приложи потврду из школе/а где је
радио/ла; биографске податке са прегледом кретања у служби; доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Уколико се на конкурс пријави лице које је претходно
обављало дужност директора установе, дужно је
да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања.
Сви наведени докази саставни су део пријаве за
конкурс, ако нису приложени у оригиналу морају
бити оверени и не могу бити старији од шест
месеци. Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Достављена документација се не враћа
кандидатима. Пријава на конкурс за избор директора, заједно са потребном документацијом, доставља се на адресу: Хемијско-прехрамбена технолошка школа, Љешка 82, 11030 Београд, са
назнаком „Пријава на конкурс за директора школе”. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на телефон: 011/3559-664.

ГИМНАЗИЈА „ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ“
11090 Београд, Гочка 40

Секретар

на одређено време преко 60 дана, до
повратка запослене са трудничког
боловања, породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Сходно чл. 132 и 139 Закона о основама
система образовања и васпитања кандидати треба да испуњавају следеће услове: образовање из
области правних наука у складу са чл. 140 став
1 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18
– др. закони, 10/19 – даље Закон и 6/20) и то:
да имају одговарајуће високо образовање: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; да поседују психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике Србије; да знају језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад (српски језик). Кандидат
уз попуњени пријавни формулар преузет са званичне странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, са кратком биографијом, подноси и следећу документацију: оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; извод из књиге
рођених, извод из књиге венчаних (за особе које
су мењале презиме), уверење о држављанству
Републике Србије; доказ о неосуђиваности (не
старији од шест месеци); доказ о знању српског
језика (доказ доставља кандидат само уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском
језику); доказ да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду). Пријаве
са биографијом (обавезно написати контакт тел.)
се подносе у року од 8 дана од дана објављивања
у листу „Послови”, лично или поштом на адресу:
Бесплатна публикација о запошљавању

Гимназија „Патријарх Павле”, Гочка 40, 11090 Београд. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

ОШ „КОСТА АБРАШЕВИЋ”
11090 Београд, Ресник
Милорада Јанковића Доце 34

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава услове предвиђене члановима 122, 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
– др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и
6/2020), и то: 1. да има стечено одговарајуће
високо образовање, прописано чланом 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања за наставника основне школе, педагога или психолога: 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 у ком
случају је неопходна завршеност студија првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета;
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; 2. да има дозволу за рад, односно положен стручни испит за наставника или стручног
сарадника; 3. да има обуку и положен испит за
директора установе (изабрани кандидат који
нема положен испит за директора, дужан је да
га положи у року до две године од дана ступања
на дужност); 4. да има најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 5. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 6.
да лице није правноснажном судском пресудом
осуђивано за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора од најмање три месеца као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање мита или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
7. да има држављанство Републике Србије; 8.
да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: 1. диплому о стеченом одговарајућем
високом образовању (оверен препис или оверена фотокопија); 2. уверење о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту
(оверен препис или оверена фотокопија); 3.
потврду да кандидат има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и
васпитања након стеченог одговарајућег образовања: потврда садржи податак о радном стажу
и пословима које је лице обављало и издаје је
установа у којој кандидат ради; ако кандидат
није у радном односу, потврду издаје установа у којој је кандидат стекао радно искуство у
области образовања и васпитања (оригинал, не
старији од 6 месеци); 4. уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); 5. извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија, не

старија од 6 месеци); 6. доказ о неосуђиваности
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања и непостојању дискриминаторног понашања (уверење из казнене евиденције МУП-а,
не старије од 6 месеци); 7. доказ да против кандидата није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута
оптужница или донето решење о одређивању
притвора за кривична дела из члана 139 став 1
тачка 3 закона о основама система образовања и
васпитања (уверење надлежног суда, не старије
од 6 месеци); 8. доказ да кандидат није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу
дужности (уверење привредног суда, не старије
од 6 месеци); 9. доказ о знању српског језика
на којем се изводи образовно-васпитни рад у
школи (уколико одговарајуће образовање није
стечено на том језику); 10. уколико се на конкурс пријављује лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да
достави резултате стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања, као
и доказ о резултату стручно-педагошког надзора о свом раду (извештај просветног саветника), ако га поседује; 11. лекарско уверење о
поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са ученицима (не старије
од 6 месеци); 12. пријава на конкурс са радном
биографијом и оквирним планом рада за време
мандата директора. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Својеручно потписане пријаве, са контакт подацима и са
потребном документацијом доставити лично или
поштом, у затвореној коверти на адресу школе:
ОШ „Коста Абрашевић”, Милорада Јанковића
Доце 34, 11231 Београд – Ресник, са назнаком
„Конкурс за избор директора”.

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

Наставник за ужу научну област
Видео-игре

на одређено време, са непуним радним
временом

Наставник за ужу научну област
Видео-игре
на одређено време

Наставник за ужу научну област
Софтверско инжењерство
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидати 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, односно на период од 5 година, осим звања редовног професора.
ОСТАЛО: Начин пријаве: Кандидати који
испуњавају услове конкурисања, треба да попуне електронску пријаву коју могу да преузму
на сајту Метрополитан универзитета: http: //
www.metropolitan.edu.rs/aktivnosti/konkursi-zazaposlenje/. 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 (Слађана Милановић). Конкурс је
отворен до 23.06.2021. године.
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УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН
11000 Београд, Тадеуша Кошћушка 63
тел. 011/2030-885

Наставник за ужу научну област
Дигитални бизнис
на одређено веме

Наставник за ужу научну област
Операциони менаџмент
на одређено време

Наставник за ужу научну област
Финансије и банкарство
на одређено време

Наставник за ужу научну област
Менаџмент
на одређено време

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, односно на период од 5 година, осим звања редовног
професора. Радни однос се заснива са пуним и
делимичним радним временом.
ОСТАЛО: 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-zazaposlenje/. 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 (Слађана Милановић). Конкурс је
отворен до 30.06.2021. године.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЛАЗА КОСТИЋ“

11070 Нови Београд
Милентија Поповића 72
тел. 011/7130-656

или б) на студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године;
3. доказ о неосуђиваности за кривична дела из
чл. 139 став 1 тачка 3) Закона: 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. извод из матичне
књиге рођених (не старији од 6 месеци); 5. уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 6. доказ о познавању српског
језика – подноси само кандидат који није стекао
образовање на српском језику; 7. радну биографију. Доказ о физичкој, психичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидат који буде изабран биће
у обавези да, пре закључења уговора о раду, за
документа која је приложио као оверену копију
достави на увид оригинална документа. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије,
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови“. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују
се на психолошку процену способности за рад са
ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавање 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. Решење о избору
кандидата донеће Конкурсна комисија, у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријавни формулар и потребну документацију послати на адресу школе: ОШ „Лаза
Костић“, Милентија Поповића 72, Нови Београд,
са назнаком „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу је секретар школе, телефон: 011/7130-656. Рок
за достављање пријава износи 8 дана од дана
објављивања конкурса у листу „Послови“.

Наставник разредне наставе у
боравку

ОШ „ЈЕЛИЦА МИЛОВАНОВИЋ“

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана

Сопот, Кнеза Милоша 12
тел. 011/8251-213, 8251-111

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште
услове прописане Законом о раду, као и посебне
услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони)
и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник“,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018) и то: 1. да има одговарајуће образовање, 2. да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3)
Закона о основама система образовања и васпитања; 4. да има држављанство Републике Србије;
5. да зна српски језик. Кандидат је у обавези да
приложи следећа документа, у оригиналу или
овереној копији: 1. попуњен пријавни формулар
(одштампан са интернет странице Министарства
просвете); 2. диплому о стеченом одговарајућем
образовању: а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије)
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УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, поред
општих услова прописаних чланом 24 став 1
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), услове прописане чл. 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 88/2017, 27/2018 – др.
закони, 10/2019 и 6/2020, даље: Закон): 1) да
има одговарајуће високо образовање за наставника основне школе стечено: (1) на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1а) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (1б) студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинује целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагош-

ких наука; (2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; степен и врста образовања морају
бити у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021
и 4/2021); 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 за кога није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да
зна српски језик.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
који у штампаној форми доставља школи. Уз
попуњен пријавни формулар доставити: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању (кандидати који су студије уписали
почев од 10.05.2005. године достављају оверене копије и за основне академске и за мастер
академске студије); уверење из казнене евиденције МУП-а (оригинал, не старији од 6 месеци
или оверена копија) да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела са
правним последицама у смислу члана 139 став
1 тачка 3) Закона и да није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена копија); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена копија);
радну биографију. Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење) подноси само
изабрани кандидат, пре закључивања уговора
о раду. Доказ о знању српског језика, на коме
се остварује образовно-васпитни рад, доставља
само кандидат који одговарајуће образовање
није стекао на српском језику. Пријава на конкурс мора садржати актуелни број телефона и
тачну адресу пребивалишта кандидата. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује
директор школе и која утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос у року
од 8 дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у
року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом 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 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 8 дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Пријаве
са документима којима се доказује испуњеност
услова конкурса доставити на адресу: Основна
школа „Јелица Миловановић“, Кнеза Милоша 12,
11450 Сопот, у затвореној коверти, са назнаком
„За конкурс“, путем поште или лично у канцеларију секретара школе, од 09.00 до 12.00 часова,
радним данима. Рок за подношење пријава на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити на телефон: 011/8251-111.
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Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА
„КОСТА АБРАШЕВИЋ“

11231 Београд – Ресник
Милорада Јанковића Доце 34

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања, то јест кандидат мора
имати одговарајуће образовање, и то: лице
које је стекло одговарајуће високо образовање:
на студијама другог степена (мастер академске студије), на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до септембра
2005. године; одговарајући стручни називи: 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. Кандидати треба да испуне и
следеће услове: 1. да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 2. 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 насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 3. да имају држављанство Републике Србије. Кандидати попуњавају формулар за
пријем у радни однос у установи образовања и
васпитања који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз одштампан образац пријавног
формулара кандидати достављају: 1. оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; 2. потврду или уверење да нису
осуђивани и да против њих није покренут кривични поступак (не старије од 6 месеци); 3. уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену копију),
4. извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или оверену копију); 5. кандидат
који има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина доставља одговарајућу потврду/уверење високошколске установе
о броју остварених бодова, односно положеним
испитима из педагогије и психологије, односно
уверење о положеном стручном испиту / испиту
за лиценцу. Кандидат који нема образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина је обавезан да га стекне у року од једне,
а највише две године од дана пријема у радни
однос, као и услов за полагање испита за лиценцу (сматра се да наставник, који је у току студија положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит за
лиценцу, има образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина); 6. кратку
биографију, 7. доказ о знању српског језика на
коме се изводи образовно-васпитни рад у школи
се доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику. Кандидати који
буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима у Националну службу за запошљавање, која ће извршити процену применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Пријаве са
потребном документацијом (обавезно написати контакт телефон) слати на адресу: Основна
школа „Коста Абрашевић“, Милорада Јанковића
Бесплатна публикација о запошљавању

Доце 34, 11231 Београд – Ресник. Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања на интернет сајту Националне службе за
запошљавање и листу „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Документацију не достављати у оригиналу, јер
се иста не враћа подносиоцу пријаве. Одлука о
избору кандидата биће донета у року од 30 дана
од дана истека рока за подношење пријава, о
чему ће бити обавештени сви кандидати, у складу са Законом.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-354

Ванредни професор за ужу научну
област Социјална медицина
на одређено време од 5 година
3 извршиоца

Доцент за ужу научну област
Физикална медицина и
рехабилитација
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Интерна медицина (кардиологија)
на одређено време од 5 година

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

Асистент за ужу научну област
Анатомија
на одређено време од 3 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII
степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању
и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника Медицинског факултета
Универзитета у Београду.
Посебан услов: кандидати који конкуришу за
клиничке наставне предмете подносе доказ о
радном односу на Клиници која је наставна база
Медицинског факултета у Београду.
ОСТАЛО: Пријаве са документацијом о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником
о условима, начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника и сарадника
Медицинског факултета Универзитета у Београду), подносе се Писарници Медицинског факултета, у Др Суботића 8 (тел. 011/3636-320, 3636-321),
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-354

Редовни професор за ужу научну
област Имунологија
Ванредни професор за ужу научну
област Хистологија и ембриологија
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу
научну област Хирургија са
анестезиологијом (општа хирургија)
на одређено време од 5 година

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

Сарадник у настави за ужу научну
област Судска медицина
на одређено време од 1 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII
степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању
и Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника Медицинског факултета
Универзитета у Београду
Посебан услов: кандидати који конкуришу за
клиничке наставне предмете подносе доказ о
радном односу на клиници која је наставна база
Медицинског факултета у Београду.
ОСТАЛО: Пријаве са документацијом о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником
о условима, начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника и сарадника
Медицинског факултета Универзитета у Београду)
подносе се Писарници Медицинског факултета, у
Др Суботића 8 (тел. 011/3636-320, 3636-321), у
року од 15 дана од објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН ДУКИЋ“

11000 Београд, Дантеова 52
тел. 011/2971-006

Наставник биологије
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове предвиђене чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“, број 88/2017, 27/2018 – други
закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС –
Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019, 2/2020 и 8/2020, 16/20, 19/2020-1,
3/2021-54, 4/2021-1), тј. да поседује одговарајуће високо образовање у смислу чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања,
за наставника, васпитача и стручног сарадника
(мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије или
основне студије, у трајању од најмање 4 године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године, из одговарајуће научне, односно стручне области); да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична
дела насиља у породици, 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 кривичну санкцију и да за кандидата
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар доступан на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и уз одштампан формулар достављају:
уверење о држављанству (оригинал или овере-
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на фотокопија, не старије од 6 месеци), извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци), оригинал
или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; доказ о неосуђиваности за кривична
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал
или оверена фотокопија, 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), кратку биографију. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима кандидат је
дужан да прибави пре закључења уговора о раду.
Сва остала документа саставни су део пријаве на
конкурс. Рок за подношење пријава на конкурс
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће се разматрати. Пре
доношења одлуке о избору, кандидати који уђу
у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима,
коју врши Национална служба за запошљавање.
Пријаве достављати лично или путем поште, на
адресу: Основна школа „Стеван Дукић“, Дантеова 52, 11060 Београд, са назнаком: „За конкурс“.
Све информације о конкурсу могу се добити од
секретара школе, на број телефона: 011/2086047 и имејл школе: sekretar@osstevandukic.com,
сваким радним даном од 9 до 12 часова.

БОР
ОШ СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„СТЕФАНИЈА МИХАЈЛОВИЋ“
19323 Брза Паланка, Првомајска 1
тел/факс: 019/3100-712, 3100-722
e-mail: osbrza@kladovonet.com

Наставник енглеског језика

за 84,44% радног ангажовања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број
88/2017, 27/2018 – др. Закони, 10/2019 и 6/20),
као и Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник“,
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017 и 13/2018): 1. да има одговарајуће
високо образовање стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије), и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) из члана 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број
88/2017, 27/2018 – др. Закони, 10/2019 и 6/20),
мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући 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 међу-
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народним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови се доказују приликом
пријема у радни однос и проверавају се у току
рада. Докази о испуњености услова из става 1
тач. 1), 3)–5) члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања саставни су део
пријаве на конкурс, а докази да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима прибавља се пре
закључења уговора о раду. Уз пријаву приложити: 1. доказ о одговарајућем високом образовању
(оверену фотокопију дипломе о стручној спреми
са основних студија и студија другог степена),
2. доказ да кандидат није лице осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (уверење МУП-а, не старије од 6 месеци), 3. уверење о држављанству које није старије
од 6 месеци, односно оверену фотокопију уверења, 4. извод из матичне књиге рођених, односно оверену фотокопију извода, 5. доказ о знању
језика на којем се остварује образовно-васпитни
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику, пошто се сматра
да они познају језик на којем се изводи образовно-васпитни рад). У складу са чланом 154 став 2,
чланом 155 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Кандидати који уђу
у ужи избор биће позвани на разговор. Рок за
пријављивање за сва радна места је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве
доставити препорученом поштом или лично.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
19219 Кривељ, Кривељ бб
тел. 030/473-114

Наставник француског језика

са 44,45% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, број 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019
и 6/2020): 1) да имају одговарајуће образовање
у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник –
Просветни гласник РС“, број 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016 и 2/2017); 2) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира

на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да имају држављанство Републике
Србије; 5) да знају српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар (налази се
на званичној интернет страници Министарства
просвете), а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. Докази о испуњености услова из тачака
1, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ
о испуњености услова из тачке 2 пре закључења
уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати,
поред биографије, треба да приложе (у оригиналу или оверене копије): диплому о стеченом
образовању, уверење о држављанству и извод из
матичне књиге рођених. Доказ о неосуђиваности
прибавља школа по службеној дужности. Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве
комисија неће разматрати. Пријаве са траженом
документацијом слати на адресу: ОШ „Ђура Јакшић“ Кривељ, 19219 Кривељ бб, са назнаком
„Пријава на конкурс“. Рок за пријављивање по
конкурсу је 8 дана од дана објављивања. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе, на број телефона: 030/473-114.

Ч АЧ А К
ОСНОВНА ШКОЛА „КОТРАЖА“
32235 Котража

Стручни сарадник – школски
психолог
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат за радно место стручни сарадник – психолог
треба да испуњава услове из члана 139 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018 – др
закон, 10/2019 и 6/2020): да има одговарајуће
образовање, у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), и то: студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука;
2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; лице из става 1 тачка 1 подтачка 2 члана 140
мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета, образовање у
складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у ОШ
(„Службени гласник РС – Просветни гласник РС”,
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16 2/17 и 3/17,
13/18, 11/2019, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и
4/21); да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву
на конкурс кандидат треба да приложи: краћу
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биографију са адресом и контакт телефоном; оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије
(овера не старија од 6 месеци); уверење о неосуђиваности у смислу чл. 139 став 1 тач. 3 ЗОСОВ;
доказ о знању српског језика се доставља само у
случају да образовање није стечено на српском
језику. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају школи.
Лекарско уверење којим се потврђује да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси се пре
закључења уговора о раду. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве са потребном документацијом и одштампаним пријавним
формуларом слати на горе наведену адресу: ОШ
„Котража”, 32235 Котража или предати лично,
секретару школе. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.

МАШИНСКО-САОБРАЋАЈНА ШКОЛА
32000 Чачак
Др Драгише Мишовића 146

Професор физичког васпитања
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са
чл. 140 и 141 Закона о основама система образовања и васпитања и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова
и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова, односно
одговарајућа врста и степен стручне спреме у
складу са Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама за
одговарајући предмет; држављанство Републике
Србије; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за кога није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Докази о испуњености
услова (уз пријавни формулар): 1. оригинал или
оверена копија уверења о одговарајућем образовању; 2. оригинал или оверена копија уверења
о држављанству Републике Србије, 3. потврда,
не старија 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 или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. доказ о знању језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад (овај
доказ доставља само кандидат који одговарајуће
високо образовање није стекао на српском језику). Доказ који се односи на психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима
није саставни део пријаве на конкурс, већ се прибавља пре закључења уговора о раду. Кандидати
Бесплатна публикација о запошљавању

су дужни да попуне пријавни формулар (навести
радно место на које се конкурише) који се може
наћи на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(htp://www.mpn.gov.rs) и да документацију којом
доказују испуњеност услова конкурса, заједно
са одштампаним пријемним формуларом доставе школи, са назнаком: „За конкурсну комисију”.
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене пријаве, пријаве без
попуњеног пријавног формулара и пријаве без
доказа о испуњавању свих услова конкурса, као и
пријаве са неовереном доментацијом у прилогу,
неће се разматрати. Кандидати који буду изабрани у ужи избор упућују се на псхихолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Пријаве
слати на адресу школе: Машинско-саобраћајна
школа Чачак, Др Драгише Мишовића 146 или
донети лично у просторије школе, радним даном
од 8.00 до 13 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ТАНАСКО РАЈИЋ“

32000 Чачак, Алексија Миленковића 5

Наставник предметне наставе
– наставник информатике и
рачунарства, технике и технологије
УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије,
кандидати достављају потребну документацију
(оверене фотокопије докумената или оригинале): диплому о стеченом образовању и васпитању, о испуњености услова за пријем на основу
члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 и 10/19), и то да је кандидат стекао високо образовање на студијама другог степена: мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије и то: 1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета, 2) студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; лице из тачке 1 подтачке (2) мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета, да има степен
и врсту образовања у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. Општи услови
у складу са чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања: да има одговарајуће образовање у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела из члана 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; уверење да није осуђиван и да се не
води истрага – уверење МУП-а и суда, не старије
од 6 месеци; да има држављанство Републике
Србије – уверење о држављанству РС, не старије
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених;
да зна српски језик; кратку биографију – CV; да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима – лекарско уверење
се доставља пре закључења уговора. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Кандидати
који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана
упућују са на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Пријаве са

одговарајућом документацијом слати на адресу
школе: Алексија Миленковића 5, 32000 Чачак
или предати у секретаријату школе.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ИЗ ЧАЧКА
32000 Чачак, Цара Душана 20

Наставник физичког васпитања
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо
образовање сходно члану 140 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за кога није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Докази о испуњености услова (уз
пријавни формулар): 1. оригинал или оверена
копија дипломе о одговарајућем образовању;
2. оригинал или оверена копија уверења о
држављанству Републике Србије, 3. потврда да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, не старија
од 6 месеци; 4. доказ о знању језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад (доставља
само онај кандидат који одговарајуће високо
образовање није стекао на српском језику). Доказ
који се односи на психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима није саставни
део пријаве на конкурс од стране кандидата, већ
се прибавља пре закључења уговора о раду. Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар
који се може наћи на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (htp://www.mpn.gov.rs) и да документацију која доказује испуњеност услова конкурса,
заједно са одштампаним пријавним формуларом
доставе школи са назнаком „За Конкурсну комисију”. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве, пријаве
без попуњеног пријавног формулара и пријаве
без доказа о испуњавању свих услова конкурса,
као и пријаве са неовереном доментацијом у прилогу, неће се разматрати. Пријаве слати на горе
наведену адресу школе или донети лично у просторије школе, радним даном од 8.00 до 12 часова.

Подршка
запошљавању
особа са
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ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
У ЧАЧКУ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

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

УСЛОВИ: мастер инжењер информационих технологија, студент докторских студија у одговарајућој научној области, који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном
оценом најмање осам (8). Поред наведених
услова, кандидати треба да испуњавају услове
прописане Законом о високом образовању и Статутом Факултета техничких наука у Чачку. Пријава на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања и
број телефона, податке о образовању, податке
о радном искуству и друго. Уз пријаву доставити: биографију са подацима о досадашњем
раду, оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми, као и оверене фотокопије диплома о претходно завршеним степенима
студија, списак научних и стручних радова као
и саме радове, доказ надлежног органа о неосуђиваности у смислу члана 72 став 4 Закона о
високом образовању („Службени гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020 –
др. закон). Пријаву са доказима о испуњавању
услова конкурса доставити на адресу: Факултет
техничких наука у Чачку, Светог Саве 65, 32000
Чачак. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови” и на
интернет страници Факултета техничких наука у
Чачку. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати. Фотокопије поднетих докумената уз пријаву на конкурс се не
враћају.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
32000 Чачак
Епископа Никифора Максимовића 8
тел. 032/347-775
e-mail: medicinskaskola@mts.rs

Наставник групе предмета из
области Здравства и социјалне
заштите (за образовни профил
фармацеутски техничар)
– магистар фармације
Наставник физичког васпитања
2 извршиоца

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће високо образовање сходно чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручној школи у подручју рада
Здравство и социјална заштита („Сл. гласник РС
– Просветни гласник”, бр. 21/15, 11/16, 13/18,
5/19, 2/2020 и 14/2020) и Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручној школи („Сл.
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 8/2015,
11/2016, 13/2016 – испр., 13/2016, 2/2017,
13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020, 15/2020 и
1/2021), 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3) да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
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међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (образовно-васпитни рад се остварује на
српском језику). Докази о испуњености услова
(уз пријавни формулар): 1. оригинал или оверена копија дипломе о одговарајућем образовању;
2. оригинал или оверена копија уверења о држвљанству Републике Србије; 3. потврда да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, издата по објављивању конкурса; 4.
доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад доставља само онај кандидат који одговарајуће високо образовање није
стекао на српском језику; 5. биографија кандидата са контакт подацима. Доказ који се односи
на психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима није саставни део пријаве на конкурс од стране кандидата. Кандидати
који буду изабрани у ужи избор, у року од осам
дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања. Кандидати су
дужни да попуне пријавни формулар (навести
радно место на које се конкурише) који се може
наћи на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(htp://www.mpn.gov.rs) и да документацију која
доказује испуњеност услова конкурса, заједно
са одштампаним пријемним формуларом доставе школи са назнаком „За конкурсну комисију”.
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене пријаве, пријаве без
попуњеног пријавног формулара и пријаве без
доказа о испуњавања свих услова конкурса,
као и пријаве са неовереном документацијом
у прилогу, неће се разматрати. Пријавни слати
на адресу школе: Медицинска школа, Епископа
Никифора Максимовића 8, 32000 Чачак или предати лично у просторијама школе, радним даном
од 8.00 до 12.00 часова.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ЈОВАН ЖУЈОВИЋ”

32300 Горњи Милановац
Вука Караџића 3
тел/факс: 032/713-320, 032/710-597

Наставник стручних предмета у
подручју рада Електротехника
УСЛОВИ: одговарајуће образовање прописано Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у подручју рада Електротехника
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”,
бр. 16/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 3/2017,
8/2017, 4/2018, 18/2018, 1/19 – испр., 9/2019,
2/2020, 14/20, 1/21, 2/21); а) да кандидати имају
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; б) 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 међу-

народним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; в)
да имају држављанство Републике Србије; г) да
знају српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају одштампани
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију,
заједно са одштампаним и својеручно потписаним пријавним формуларом достављају школи.
Уз пријаву на конкурс кандидати достављају:
доказ о одговарајућем образовању у складу са
условима из тачака 1, 2 или 3 (оверену копију
дипломе), као и уверење о неосуђиваности из
казнене евиденције МУП-а РС (оригинал, да није
старији од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија, не
старија од шест месеци, само учесник конкурса
који је променио презиме после издавања уверења, односно дипломе), уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, не старија
од шест месеци), доказ о знању српског језика
достављају само кандидати који одговарајуће
образовање нису стекли на српском језику.
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима достављају изабрани кандидати пре закључења уговора о раду. Кандидати који испуњавају услове
за оглашено радно место, а чије су пријаве благовремене, потпуне и који буду изабрани у ужи
избор, биће упућени на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима код
Националне службе за запошљавање. Одлуку о
избору кандидата донеће конкурсна комисија,
након добијања резултата психолошке процене
кандидата, у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор са кандидатима ће се обавити у просторијама Техничке
школе „Јован Жујовић”, с тим што ће кандидати
о датуму и времену разговора бити обавештени на контакт телефоне које су навели у својим
пријавама. Рок за пријављивање на конкурс је
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на
конкурс доставити лично или поштом на адресу:
Техничка школа „Јован Жујовић”, В. Караџића 3,
32300 Горњи Милановац.

ОШ „РАТКО МИТРОВИЋ“
32000 Чачак, Светогорска 44

Наставник математике
УСЛОВИ: седми степен стручне спреме (одговарајуће образовање из чл. 140 ЗОСОВ за наведено занимање). Кандидати треба да испуњавају
и остале услове предвиђене Законом о основама система образовања и васпитања („Сл.
гл. РС“, бр. 88/17), а то су: да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139
став 1 тачка 3 ЗОСОВ; да имају држављанство
Републике Србије; да познају језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву
на конкурс доставити: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, доказ да се
против кандидата не води истрага нити да је
подигнута оптужница и да се не води кривични поступак пред судом (све то не старије од 6
месеци), оверену фотокопију дипломе и кратку
биографију. Пријаве слати на адресу: ОШ „Ратко Митровић“, 32000 Чачак, Светогорска 44.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Посао се не чека,
посао се тражи

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

Наука и образовање

ЈАГОДИНА
ОШ „13. ОКТОБАР”

35230 Ћуприја, Алексе Шантића бб
тел. 035/8472-477

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да
испуњава услове прописане члановима 122, 139
и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020 –
у даљем тексту: Закон). За директора школе може
бити изабрано лице које има одговарајуће високо
образовање стечено на: 1) студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), и
то: (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука, уз шта 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; које испуњава услове за
наставника основне школе, за педагога и психолога школе; 2) које има дозволу за рад (лиценцу)
за наставника, васпитача и стручног сарадника,
положен испит за директора школе (кандидат
који нема положен испит за директора може бити
изабран, али ће бити дужан да испит за директора
школе положи у року од 2 године од дана ступања
на дужност, због чега се пријава таквог кандидата без овог доказа неће сматрати непотпуном);
3) које има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; 4) које има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 5) 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 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 дискриминатирно
понашање; 6) које има држављанство Републике
Србије; 7) које зна српски језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Изузетно, ако се
на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем, из члана 140 став 1 и 2
Закона, дужност директора основне школе може
да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона за наставника те
врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит
за директора установе и најмање 10 година рада у
установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Кандидати достављају школи: 1) диплому о стеченом одговарајућем образовању за
наставника основне школе, педагога и психолога;
2) уверење о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу; 3) исправу о положеном испиту за директора школе (ако је кандидат поседује);
4) потврду да имају најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; 5)
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (не старије од 6 месеци); 6) уверење основног суда да
Бесплатна публикација о запошљавању

против кандидата није покренут кривични поступак, доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога за
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(не старије од 6 месеци); 7) уверење из надлежне
службе МУП-а да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); 8)
уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци); 9) извод из матичне књиге рођених (венчаних за жене) /на оригиналном
обрасцу; 10) доказ о знању српског језика (осим
кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на српском језику); 11) уколико је кандидат претходно обављао дужност директора установе дужан
је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања; 12)
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у
раду кандидата (извештај просветног саветника),
уколико га кандидат има; 13) биографију са кратким прегледом кретања у служби са предлогом
програма рада директора школе. Наведена документа достављају се у форми оверених копија/оригинала. Пријаве са потребном документацијом достављају се у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса, на адресу ОШ „13. октобар” Ћуприја,
Алексе Шантић бб, 35230 Ћуприја, у затвореној
коверти, са назнаком: „Конкурс за избор директора школе – не отварати”, лично или поштом. Достављена документација не враћа се кандидату.
Све додатне информације о конкурсу могу се добити код секретара школе на телефон: 035/8472-477,
радним даном од 9.00 до 13.00 часова.

КИКИНДА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАШИ БИСЕРИ”
Кањижа, Карађорђева 30

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора предшколске установе
може да буде изабрано лице које има: образовање
из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, за васпитача или стручног сарадника, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит
за директора установе и најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања.
Потребно је да је кандидат стекао одговарајуће
високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), и
то: (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; за директора
предшколске установе може да буде изабрано и
лице које има: одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања за васпитача, дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након
стеченог одговарајућег образовања; потребно је
да је кандидат стекао одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три
године или више образовање. 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.
Лиценца за директора одузима се директору који
је осуђен правноснажном пресудом за кривично
дело или привредни преступ у вршењу дужности.
Директора установе именује министар на период
од четири године. Мандат директора тече од дана
ступања на дужност. Кандидат треба да испуњава
и следеће услове: 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 и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад. Пријава на конкурс треба да садржи следећа документа: 1) диплому о стеченом одговарајућем образовању (оверен препис или оверена фотокопија); 2)
уверење о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу (оверен препис или оверену
фотокопију); 3) уверење о положеном испиту за
директора установе (оверен препис или оверена
фотокопија) – пријава која не буде садржала уверење о положеном испиту за директора установе
неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи
испит; 4) потврду о радном стажу у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (оригинал или оверена фотокопија); 5) уверење привредног суда да
није правноснажно осуђен за привредни преступ
у вршењу раније дужности (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 30 дана); 6) уверење основног суда да против њега није покренут
кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој
није претходила истрага или доношењем решења
о одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога – за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање мита или давање мита и
друга кривична дела против службене дужности,
за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију (оригинал или оверена фотокопија, не
старије од 30 дана); 7) доказ МУП-а о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од
30 дана); 8) уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не
старије од 6 месеци); 9) извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија); 10)
доказ да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад, у складу са одредбом члана 141 став 7 Закона о основама система
образовања и васпитања (оригинал или оверена фотокопија); 11) оверену фотокопију доказа
о резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника) уколико исти има, а уколико нема, потписану изјаву да
није имао стручно-педагошки надзор у раду; уколико се на конкурс пријави лице које је претходно
обављало дужност директора установе, дужно је
да достави резултате стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања, оверену фотокопију, 12) биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада
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директора предшколске установе; 13) одштампан
и попуњен пријавни формулар за конкурс преузет на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Пријаве са
потребном документацијом достављају се, лично
или поштом, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, на адресу: Предшколска установа
„Наши бисери”, 24420 Кањижа, Карађорђева 30, у
затвореној коверти са назнаком „Конкурс за избор
директора установе”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве на конкурс неће се узети у разматрање,
као ни фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа. Под потпуном
пријавом сматра се пријава која у прилогу садржи
документа којима кандидат доказује да испуњава услове назначене у конкурсу. Ако је последњи
дан конкурсног рока за пријем пријаве недеља
или дан државног празника (нерадни дан), рок
за пријем пријава помера се на следећи радни
дан. Уколико је пријава предата препоручено
путем поште, тад се као дан пријема рачуна дан
пријема пошљке од стране поште. Кандидати ће
бити писмено обавештени о дану обављања разговора са кандидатима, ако то Комисија за спровођење избора сматра потребним, као и о одлуци
управног одбора. Ближе информације о конкурсу
могу се добити на телефон: 024/874-380.

ОШ „СВЕТИ САВА”
Кикинда, Немањина 27б
e-mail: skola@svetisava.edu.rs

Наставник предметне наставе –
математика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 88,89% норме
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених у члану 24 Закона о
раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113 и
95/18 – аутентично тумачење), кандидати треба
да испуњавају услове прописане чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
– др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и
6/2020): 1) да имају одговарајуће образовање
у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама
система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”,
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020,
16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021); 2) да имају
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4)
да имају држављанство Републике Србије; 5) да
знају српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар (налази се на званичној
интернет страници Министарства просвете), а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Докази о испуњавању услова: пријавни
формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, потписана
биографија кандидата, оригинал/оверена копија
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дипломе, оригинал/оверена копија уверења о
држављанству, оригинал/оверена копија (не
старија од 6 месеци) уверења о неосуђиваности,
доказ о познавању језика на коме се изводи
образовно-васпитни рад уколико је неопходан
(уколико одговарајуће образовање није стечено
на том језику). Доказ о психофизичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима кандидат ће доставити пре закључења
уговора о раду. Рок за подношење пријаве је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање.
Након утврђене испуњености услова за пријем у
радни однос, кандидати који су изабрани упућују
се на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања. По достављеном
извештају са кандидатима ће се обавити разговор. Лице задужено за давање обавештења
о конкурсу Татјана Кнежевић, секретар, тел.
0230/500-774. Адреса на коју се подносе пријаве: 23300 Кикинда, Немањина 27б, са назнаком
„За конкурс”.

СЕНЋАНСКА ГИМНАЗИЈА
24400 Сента
Главни трг 12
тел. 024/811-751

Секретар школе
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 испуњава и следеће услове: да има
одговарајуће образовање из области правних
наука у складу са чланом 140 став 1 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
– др. закон, 10/2019 и 6/2020); да има психичку, физичку и здраствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за кога 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 (мађарски језик).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: биографију; оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању
– извод из матичне књиге рођених; доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривична дела набројана у тачки 3 (уверење из казнене евиденције МУП-а, не старије од 6 месеци);
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци; доказ о познавању српског језика и језика
на којем се остварује образовно-васпитни рад
(мађарски језик); попуњен пријавни формулар
који је прописан од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја и налази
се на сајту Министарства. Копије морају бити
оверене. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад (лекарско уверење)
изабрани кандидат треба да достави школи пре
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у обзир. Пријаве са потребним
документима слати на адресу: Сенћанска гимназија, Сента, Главни трг 12. Сва обавештења могу
се добити на телефон: 024/811-751.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ОШ „МИЛОШ ОБРЕНОВИЋ“
34300 Аранђеловац, Светогорска 7
тел. 034/702-095, 702-096

Наставник разредне наставе
за рад у продуженом боравку

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду, кандидати треба да
испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018,
27/2018 (II) – други закон, 10/2019 и 6/2020):
стечено одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне студије); на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; да имају 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 примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике Србије;
да знају српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. У складу са Правилником о врсти
и степену стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи за разредну наставу:
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. Пријаве са биографијом, попуњеним пријавним формуларом на званичној интернет страници Министарства просвете и потребним
документима о испуњењу услова конкурса (оверене копије): диплома о завршеном високом образовању, уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, уверење о неосуђиваности, подносе се у року од 8 дана од дана објављивања, док се
доказ о здравственој способности за рад са децом
и ученицима (лекарско уверење) подноси пре
закључења уговора о раду. Након извршеног ужег
избора, кандидати се упућују на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Затим се
сачињава листа кандидата који испуњавају услове за пријем и обавља се разговор са њима, с тим
што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакт адресе које су навели у својим
пријавама. Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Пријаве слати на горе
наведену адресу школе.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Ванредни професор за научну област
Математика, ужа научна област
Дискретна математика
у Институту за математику и
информатику Факултета, на одређено
време на пет година

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области
математичких наука. Остали услови утврђени
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су Законом о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – други закон,
73/18, 67/19, 6/20 – други закон и 11/21), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим условима и поступку за избор у
звање наставника Универзитета у Крагујевцу,
Статутом Факултета, Правилником о условима
за избор наставника Факултета и Правилником
о систематизацији послова и радних задатака
Факултета, у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата. Кандидати поред
општих услова треба да испуњавају и посебне
услове прописане законом и наведеним општим
актима. Уз пријаву неопходно је доставити биографију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој
стручној спреми и списак и сепарате објављених
радова, односно радова за који поседују потврду
да су прихваћени за објављивање до момента
пријаве на конкурс. Кандидати су, такође, дужни
да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће
доказе надлежних органа поводом чињенице да
нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања
исправе коју издаје високошколска установа или
примања мита у обављању послова у високошколској установи. Сходно Упутству за примену,
начин достављања, попуњавања и утврђивање
релевантних докумената које кандидат доставља
у току поступка избора у звање Универзитета у
Крагујевцу кандидат је обавезан да, све документе којима се доказују његови биографски
подаци, као и обавезни и изборни елементи за
избор у звање наставника предвиђени за одговарајуће научно поље, достави у електронском
облику, на тај начин што ће релевантна документа скенирати, у PDF формату, похранити у
засебне фолдере и снимити (нарезати) на компакт-диск, који се доставља уз пријаву на конкурс. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„ВУКАШИН МАРКОВИЋ”
34 000 Крагујевац
Јанка Веселиновића бб
тел. 034/332-179

Медицински техничар

у посебним условима рада, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања и члана 26 Правилника о организацији и систематизацији послова
у Школи за основно и средње образовње „Вукашин Марковић”. У радни однос на радном месту
медицинског техничара у посебним условима
рада може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: има одговарајуће образовање у складу са чланом 26 Правилника о организацији и систематизацији послова у Школи за
основно и средње образовње „Вукашин Марковић”, односно да је стекао одговарајуће средње
стручно образовање у подручју рада Здравство
и социјална заштита, смер медицинска сестра –
техничар или смер педијатријска сестра техничар; да има завршен приправнички стаж и положен стручни испит; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 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
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на изречену кривичну санкцију, и за кога није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије и зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. Потпуном
пријавом сматра се пријава која садржи: доказ
о држављанству Републике Србије (извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству); оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању;
оверен препис или оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу (осим приправника и других лица
која могу засновати радни однос без положеног одговарајућег испита); доказ да лице није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које му је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као ни за кривична дела: насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и доказ да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; доказ о знању српског
језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад у школи, уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику.
Кандидати попуњавају формулар за пријаву на
конкурс на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
и одштампани пријавни формулар заједно са
потребном документацијом достављају школи.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у
року од 8дана биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Кандидат који буде изабран, пре
закључења уговора о раду доставља уверење
о здравственој способности, не старије од шест
месеци. Пријавни формулар са потребном документацијом се подноси лично или се шаље на
адресу: Школа за основно и средње образовање
„Вукашин Марковић”, Јанка Веселиновића бб,
34000 Крагујевац. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем
телефона: 034/332-179.

КРУШЕВАЦ
ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
„Проф. др РАДОМИР БОЈКОВИЋ“
37000 Крушевац, Топличина 12
тел. 037/420-231

Наставник за ужу научну област
Економија
3 извршиоца

УСЛОВИ: за избор у звање професора струковних студија, научно звање доктор наука из наведене области; за избор у звање предавача, академско звање магистар наука, односно стручни
назив специјалиста академских студија из наведене области.

Наставник за ужу научну област
Менаџмент
3 извршиоца

УСЛОВИ: За избор у звање професора струковних студија, научно звање доктор наука из наведене области; за избор у звање предавача, академско звање магистар наука, односно стручни
назив специјалиста академских студија из наведене области.

Наставник за ужу научну област
Социологија
3 извршиоца

УСЛОВИ: За избор у звање професора струковних студија, научно звање доктор наука из наведене области; за избор у звање предавача, академско звање магистар наука, односно стручни
назив специјалиста академских студија из наведене области.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити:
пријава на конкурс, биографија, списак објављених радова. Рок за подношење пријава је до попуне радних места. Пријаве са прилозима доставити
на наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“
37260 Варварин, Слободе бб
тел. 037/788-346

Васпитач
УСЛОВИ: Кандидат може да буде примљен у радни
однос под условима: 1) да има завршену одговарајућу вишу стручну спрему за васпитаче: на студијама првог степена (основне струковне студије,
основне академске или специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или
одговарајуће више образовање; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да има држављанство Републике Србије; 5)
да зна српски језик и језик на којем се остварује
васпитно-образовни рад; 6) да има лиценцу за
рад или да у року од 2 године од дана заснивања
радног односа положи испит за лиценцу; 7) најмање 1 година радног искуства. Докази о испуњености услова за радно место васпитач из тачке 1
овог конкурса, под 1), 3), 4), 6) и 7) саставни су
део пријаве на конкурс и подносе се у оригиналу или у виду оверених фотокопија, а доказ под
2) прибавља се пре закључења уговора о раду.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи најкасније у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса. Потребно је доставити следећу документацију: диплому о завршеном одговарајућем вишем образовању (оригинал
или оверену фотокопију), извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда као доказ
да лице није осуђивано (оригинал или оверену
фотокопију), уверење о држављанству (оригинал
или оверену фотокопију), доказ о радном искуству
(оригинал или оверену фотокопију), лиценцу за
рад (оригинал или оверену фотокопију), уколико
је поседују. Кандидати који буду изабрани у ужи
избор, у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Решење
о избору кандидата донеће Конкурсна комисија, у
року од осам дана од дана обављеног разговора
са кандидатима. Пријавни формулар и потребну
документацију треба послати на адресу установе:
ПУ „Наша радост“ Варварин, Слободе бб, 37260
Варварин. Ближе информације о конкурсу могу се
добити на телефон: 037/788-346.
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СРЕДЊА ШКОЛА

37260 Варварин, Светог Саве 6
тел. 037/788-369

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: На конкурс за избор директора школе
може се пријавити кандидат који испуњава услове
из члана 122 став 5, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 –
др. закон, 10/2019, 6/2020), и то: 1) да има одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања; 2)
да има дозволу за рад наставника, васпитача или
стручног сарадника – лиценцу, односно положен
стручни испит; 3) да има обуку и положен испит
за директора школе; 4) да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 5) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 6) да
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 кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7) да има држављанство Републике Србије; 8) да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад (српски језик).
Пријава на конкурс треба да садржи: 1) попуњен
пријавни формулар доступан на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја; 2) радну биографију са прегледом кретања у служби; 3) оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању (овера не старија
од 6 месеци); 4) оверену фотокопију документа о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту (овера не старија од 6 месеци); 5) оверену фотокопију документа о положеном испиту за
директора (пријава која не садржи овај документ
неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи
испит за директора, овера не старија од 6 месеци);
6) оригинал потврду о радном искуству у области
образовања и васпитања; 7) оригинал уверење
основног и вишег суда да се против кандидата не
води истрага ни кривични поступак (не старије од
6 месеци); 8) оригинал уверење надлежног Министарства унутрашњих послова да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (не старије
од 6 месеци); 9) оригинал уверење привредног
суда да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за привредни преступ у вршењу раније
дужности (не старије од 6 месеци); 10) оригинал
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
11) оригинал извода из матичне књиге рођених;
12) оверена фотокопија доказа о резултату стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег
вредновања за кандидата на конкурсу који је претходно обављао дужност директора школе (овера
не старија од 6 месеци); 13) оригинал извештај
просветног саветника као доказ о резултату стручно педагошког надзора; 14) оригинал доказа о
знању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику). Лекарско уверење
као доказ да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат доставља пре закључења уговора
о раду. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса подносе се на адресу школе: Средња
школа, Светог Саве 6, 37260 Варварин, са назнаком „За конкурс за избор директора школе“ или
лично у просторијама секретара школе, од 7 до 15
часова. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана
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од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе, лично или путем телефона:
037/788-369.

ЛЕСКОВАЦ
ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“
16201 Манојловце
Маршала Тита 98
тел. 016/785-234

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Општи услови: утврђени чл. 139 и
140 ЗОСОВ („Службени гласник РС” бр. 88/17,
27/18). Посебни услови: врста и степен стручне спреме прописани су Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник
РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18). Пријавни формулар за учешће на конкурсу кандидат преузима са званичне интернет странице Министарства
просвете, попуњава га и заједно са доказима о
испуњавању услова конкурса подноси на адресу: ОШ „Радоје Домановић”, Маршала Тита 98,
16201 Манојловце, са назнаком „За конкурс”, у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Уз пријавни формулар кандидат подноси следеће
доказе о испуњавању услова конкурса: оверену
фотокопију дипломе о стручној спреми; оверену
фотокопију / оригинал извода из матичне књиге
рођених (са холограмом); оверену фотокопију /
оригинал уверења о држављанству (не старије
од шест месеци); уверење да лице није осуђивано за кривична дела прописана чланом 139 став
1) тачка 3) ЗОСОВ-а (издаје надлежни МУП РС);
доказ о познавању српског језика подноси кандидат који образовање није стекао на српском језику; лекарско уверење (не старије од 6 месеци)
подноси кандидат пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Оверена фотокопија јесте фотокопија
оригиналног документа која се оверава код јавног
бележника. Неоверене фотокопије докумената сматраће се непотпуном документацијом и по
истој се неће поступати. Благовременом пријавом
сматраће се она пријава која је предата у року
утврђеном конкурсом. Потпуном пријавом сматраће се пријава која у прилогу садржи документа којим кандидат доказује да испуњава услове
означене у конкурсу. Непотпуне и неблаговремене
прјаве се неће разматрти. Кандидати ће бити писмено обавештени о одлуци конкурсне комисије у
законом предвиђеном року. Ближа обавештења у
вези са конкурсом се могу добити лично у секретаријату школе или на телефон: 016/785-234, сваког
радног дана од 8 до 12 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“

менаџмента и бизниса у обиму од 180 ЕСПБ, у
складу са Правилником о листи стручних, академских и научних назива („Сл. гласник РС” бр.
53/2017, 114/2017, 52/2018, 21/2019, 34/2019,
6/2020, 24/2020, 152/2020, 10/2021 и 48/2021),
по пропису који уређује високо образовање до
10. септембра 2005. године, на студијама економске струке, у трајању од три године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године, а изузетно лица са
средњим економским образовањем и најмање
пет година радног искуства стеченог на тим
пословима; додатни услов за обављање послова радног места из става 1 овог члана је знање
рада на рачунару; за лице које је стекло високо образовање на основним студијама у области
економских наука – пословни информатичар и
струковни пословни информатичар у области
менаџмента и бизниса, додатни услов је положен испит из рачуноводства током студија; психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство
Републике Србије; зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, који у штампаној форми доставља школи. Уз пријавни формулар кандидат је дужан да
достави следећу документацију: оригинал или
оверену фотокопију дипломе; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (на новом обрасцу); оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству (не старије
од 6 месеци); извод из казнене евиденције полицијске управе, као доказ о неосуђиваности. Пре
закључења уговора о раду изабрани кандидат
доставља лекарско уверење. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне
пријаве неће бити разматране. Информације на
телефон: 016/796-672.

НИШ
ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ
18106 Ниш, Чарнојевића 10а

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Физички процеси и заштита

16231 Турековац
тел. 016/796-672

на одређено време

Шеф рачуноводства

за рад у централној школи у Турековцу
УСЛОВИ: за пријем у радни однос одређени
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
27/2018 – др. закони и 10/2019, 27/2018 – др.
закон и 6/2020) и чл. 17 и 21 Правилника о организацији и систематизацији послова у Основној
школи „Ђура Јакшић“ Турековац, дел. бр. 313/20
од 10.06.2020. године, су следећи: одговарајуће
образовање из члана 21 Правилника о организацији и систематизацији послова у Основној школи „Ђура Јакшић” Турековац којим је прописано
да за послове радног места шефа рачуноводства, радни однос се може засновати са лицем
које је стекло високо образовање на основним
студијама у области економских наука и области

УСЛОВИ: предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Нишу, Правилником о поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника и Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу у пољу Техничко-технолошких
наука и Статутом Факултета заштите на раду у
Нишу. Кандидати подносе: пријаву са биографијом, попуњен образац о испуњености услова
за избор у звање наставника (за попуњавање
обрасца обратити се Факултету), оверену фотокопију дипломе о високом образовању, оверену
фотокопију дипломе о научном степену доктора
наука, списак научних и стручних радова и саме
радове, на адресу: Факултет заштите на раду у
Нишу, Чарнојевића 10а, у року од 15 дана од
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
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Наука и образовање

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

18000 Ниш, Александра Медведева 14

Наставник за избор у звање доцента
или ванредног професора за ужу
научну област Производни системи и
технологије
на одређено време од пет година

Наставник за избор у звање
доцента или ванредног професора
за ужу научну област Аутоматско
управљање и роботика
на одређено време од пет година
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу треба да
испуњавају опште и посебне услове конкурса.
Општи услови конкурса прописани су чланом 24
став 1 Закона о раду и чланом 72 став 4 Закона о високом образовању. Посебни услови конкурса прописани су чланом 74 став 6 и став 8
Закона о високом образовању, чланом 165 став
6 и став 8 Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“, бр. 8/2017) и члановима 25, 26, 27 и 28 Ближих критеријума за
избор у звања наставника („Гласник Универзитета у Нишу” 3/2017). Декан Факултета ће свим
учесницима овог конкурса обезбедити могућност одржавања приступног предавања, када
је оно Ближим критеријумима за избор у звања
наставника предвиђено као обавезни услов за
избор у звање наставника по објављеном конкурсу, на начин прописан чланом 7 Правилника
о поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“, 2/2018). Приликом
пријављивања на конкурс кандидати су у обавези да Факултету доставе документацију којом
доказују да испуњавају услове из овог конкурса:
пријаву; доказ о одговарајућој школској спреми
(оверен препис дипломе доктора наука и диплома о завршеним претходним нивоима студија);
доказ о педагошком искуству на високошколској
установи (потврда или уговор о раду); биографију са библиографијом и пратећим материјалом; попуњен, одштампан и потписан образац о
испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на веб-порталу Универзитета
у Нишу (www.npao.ni.ac.rs); уверење надлежне
полицијске управе да против кандидата није
изречена правноснажна пресуда за кривична
дела против полне слободе, фалсификовања
исправе коју издаје високошколска установа или
примања мита у обављању послова у високошколској установи, које је издато након датума
расписивања овог конкурса; фотокопију важеће
личне карте, односно очитан образац чиповане
личне карте кандидата. Документацију кандидати подносе на адресу: Машински факултет у
Нишу, Александра Медведева 14, Ниш. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремено приспеле пријаве и
пријаве без комплетне документације сматраће
се неуредним и неће бити разматране, о чему
Факултет доноси посебан закључак.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПРВА РАДОСТ“
18240 Гаџин Хан, Светог Саве бб

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – др.
закон и 6/20): да има одговарајуће образовање;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиља у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примања или
Бесплатна публикација о запошљавању

давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад; да је стекао одговарајуће
високо образовање: на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то:
на студијама другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; на студијама другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; лице
из става 1 тачка 1) подтачка (2) члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања,
мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; изузетно,
наставник и васпитач јесте и лице са стеченим
одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије),
студијама у трајању од три године или вишим
образовањем. Дужност директора предшколске
установе може да обавља лице које има: одговарајуће образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања, за
васпитача или стручног сарадника, дозволу за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе и
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања. Дужност директора
предшколске установе може да обавља и лице
које има: одговарајуће образовање из члана 140
став 3 Закона о основама система образовања и
васпитања, за васпитача, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и
положен испит за директора установе и најмање
десет година рада у предшколској установи на
пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат треба
да има положен испит за директора (лиценца за
директора). Изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у
року до две године од дана ступања на дужност.
ОСТАЛО: Доставити: пријавни формулар, биографију са кратким прегледом кретања у служби и
прегледом програма рада установе, доказ да кандидат поседује одговарајуће образовање (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 писани доказ да
је положио српски језик по програму високошколске установе, оригинал или оверену фотокопију), потврду о радном стажу – најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања, сходно члану 140 став 1 и 2 или најмање 10 година рада у предшколској установи
на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања, сходно члану 140 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал); доказ 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/потврда из МУП-а, не старије од
шест месеци, оригинал или оверена фотокопија);
доказ да није осуђиван правноснажном пресудом
за привредни преступ у вршењу раније дужности
(уверење/потврда, не старије од шест месеци);
доказ да је држављанин Републике Србије, не
старије од шест месеци (оригинал или оверену
фотокопију); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотокопију, не старије од
шест месеци); доказ да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима доставља кандидат пре закључења уговора
о раду (оригинал или оверена фотокопија); доказ
о обуци и положеном испиту за директора установе (оригинал или оверену фотокопију). Кандидат попуњава пријавни формулар (образац на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја), а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи. Пријава
на конкурс обавезно мора да садржи податке о
кандидату (име, презиме, адреса пребивалишта,
контакт телефон). Пријава са потребном документацијом подноси се у затвореној коверти, са
назнаком „Конкурс за директора предшколске
установе“. Рок за пријављивање на конкурс је
15 дана од дана објављивања. Неблаговремене
и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање. Конкурсна документација се доставља
у затвореној коверти, са назнаком „За конкурс
за избор директора – не отварати“, поштом на
адресу: Предшколска установа „Прва радост“,
Светог Саве бб, 18240 Гаџин Хан. За све додатне
информације, обратити се благајнику предшколске установе, телефон: 018/850-108. О резултатима конкурса изабрани кандидат ће бити обавештен у року од 8 дана од дана пријема решења
о именовању директора установе, од стране
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Предшколска установа нема обавезу да
пријављеним кандидатима враћа документацију.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПРВА РАДОСТ“
18240 Гаџин Хан, Светог Саве бб

Васпитач
УСЛОВИ: послове васпитача у предшколској
установи може да обавља лице са стеченим
одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена, студијама другог степена,
студијама у трајању од три године, вишим образовањем, односно са одговарајућим средњим
образовањем. Лице треба да испуњава услове
из чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник”, бр. 88/17,
27/18, 10/19 и 6/20): да има одговарајуће образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке студије) или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године или на студијама првог степена (основне академске, основне
струковне или специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или
више образовање; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом; 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, одизимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има
држављанство Републике Србије; зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад (доставља кандидат који је образовање стекао ван територије Републике Србије).
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Кандидати су дужни да уз пријавни формулар
са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја и кратку биографију
(уз обавезно достављање своје тачне адресе и
контакт телефона), доставе и следећу документацију: оверен препис / копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оригинал или
оверену копију извода из матичне књиге рођених/венчаних; оригинал или оверену копију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци);
оригинал или оверену копију уверења о неосуђиваности које се прибавља код МУП, надлежне
полицијске управе, не старије од 6 месеци; оригинал или оверену копију уверења основног суда
да се против кандидата не води кривични поступак, не старије од 6 месеци; лекарско уверење
(прилаже кандидат који буде изабран по конкурсу, пре закључења уговора о раду). Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања конкурса. Кандидати који су изабрани у
ужи избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом
коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
се неће узети у разматрање. Због спречавања
ширења вируса ковид-19 пријаве се искључиво достављају поштом на адресу: Предшколска
установа „Прва радост”, Светог Саве бб, 18240
Гаџин Хан. Конкурс спроводи конкурсна комисија
именована од стране директора. Лице задужено
за давање обавештења о конкурсу је благајник
предшколске установе, телефон: 018/850-108.

НОВИ СА Д
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Сремски Карловци, Његошева 1/а

Доцент

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Ванредни професор

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Редовни професор
5 извршилаца

Асистент са докторатом

на одређено време од 3 године

Асистент у ужој научној области
Економско финансијски менаџмент,
Производно пословни менаџмент,
Менаџмент у информационим
технологијама, Инжењерски
менаџмент, Теорија медија и
комуникације
на одређено време од 3 године
3 извршиоца

УСЛОВИ: Услови за избор у звања и заснивање
радног односа су предвиђени чл. 73, 74, 75, 79,
82, 83, 84 и 85 Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 88/2017). Пријаве
кандидата са прилозима (биографија са неопходим подацима за писање извештаја, дипломе, списак објављених радова и остала документација),
достављају се на адресу: Факултет за менаџмент,
Сремски Карловци, Његошева 1/а. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Контакт телефон: 021/2155-183.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА“
21000 Нови Сад
Сељачких буна 51а

1. Наставник физичког васпитања
са 30% норме, на одређено време
ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ: стечено звање: професор физичког
васпитања; професор физичке културе; дипло-
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мирани педагог физичке културе; професор
физичког васпитања – дипломирани тренер са
назнаком спортске гране; професор физичког
васпитања – дипломирани организатор спортске рекреације; професор физичког васпитања
– дипломирани кинезитерапеут; дипломирани
професор физичког васпитања и спорта; мастер
професор физичког васпитања и спорта; мастер
професор физичког васпитања и кинезитерапије; професор физичког васпитања и спорта;
мастер физичког васпитања и спорта; професор
спорта и физичког васпитања; професор спорта
и физичке културе; мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет). Услови у погледу образовања: одговарајуће високо образовање 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. Одговарајуће
образовање подразумева 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. Општи услови за сва радна места: кандидат
мора да има одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије и да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи: кратку биографију; попуњен формулар
за пријем у радни однос у установи образовања
и васпитања који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; уверење о држављанству (оригинал
или оверена копија, не старије од шест месеци);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена копија, не старије од шест месеци); оверена копија дипломе; доказ о знању језика на
којем се изводи образовно-васпитни рад у школи
се доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику; кандидат који
има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина доставља одговарајућу
потврду/уверење високошколске установе о
броју остварених бодова, односно положеним
испитима из педагогије и психологије, односно
оверену копију уверења о положеном стручном
испиту/испиту за лиценцу, уверење о неосуђиваности (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 примања или
давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање) које издаје надлежна полицијска
управа Министарства унутрашњих послова –
оригинал или оверена копија, не старије од
шест месеци. Доказ о здравственој способности
за рад са децом и ученицима подноси изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве треба послати на адресу: Основна школа

„Прва војвођанска бригада”, Сељачких буна 51а,
21000 Нови Сад. Пријаве се подносе у затвореној
коверти, са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос на радно место – наставник физичког
васпитања”. Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши Национална служба за запошљавање применом стандардизованих
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности
за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе
и доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од обављеног разговора са кандидатима. Разговор са кандидатима биће обављен у
просторијама Основне школе „Прва војвођанска
бригада”, Сељачких буна 51а, Нови Сад. Ближе информације о конкурсу могу се добити од
секретара школе на број телефона 021/400-540,
радним данима од 07.30 до 14.30 часова.

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

Оглас објављен 09.06.2021. године у публикацији „Послови” поништава се за радно место:
наставник (сва звања), поље Друштвено-хуманистичке науке, ужа научна област Општеобразовна у кинезиологији и психологији на
одређено време. У осталом делу оглас остаје
непромењен.

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

Васпитач

4 извршиоца
УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или мастер
струковне студије) и специјалистичке струковне
студије, по прописима који су уређивали високо
образовање у периоду од 10. септембра 2005.
године до 07. октобра 2017. године; на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године;
на студијама првог степена (основне струковне
студије, основне академске студије или специјалистичке струковне студије), студијама у трајању
од три године или више образовање; 2) психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом; 3) да лице није осуђивано правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) држављанство Републике Србије;
5) да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

Магационер/економ
УСЛОВИ: 1) одговарајуће средње образовање,
2) психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима; 3) да лице није
осуђивано правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затво-
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ра у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за 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; 4)
држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Докази о испуњености услова под тач.
1), 3)–5) саставни су део пријаве на конкурс, а
доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве слати на адресу: Предшколска установа
„Бошко Буха“ Врбас, Блок Саве Ковачевића 8,
Врбас са назнаком: „За конкурс“, или лично, сваког радног дана од 08.00 до 12.00 сати

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 8

1. Ванредни или редовни професор
за ужу научну област Хирургија
на одређено време до 5 година или на
неодређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат
из области којој припада ужа научна област.

2. Ванредни или редовни професор
за ужу научну област Анатомија,
хистологија и физиологија
животиња
на одређено време до 5 година или на
неодређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат
из области којој припада ужа научна област.

3. Асистент за ужу научну област
Пољопривредна техника
на одређено време до 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, пољопривредни факултет – смер пољопривредне технике
или факултет техничких наука (одговарајућег
смера). Кандидати треба да испуњавају услове
утврђене Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закон),
у складу са којима ће бити извршен избор. Уз
пријаву кандидат је обавезан да достави доказе
о испуњености услова по овом конкурсу: краћу
биографију са библиографијом, списак научних и стручних радова, као и доказе о њиховом објављивању, дипломе о одговарајућој
стручној спреми. За наставна звања (доцент,
ванредни или редовни професор) кандидати
треба да попуне електронски образац који се
налази на сајту Универзитета Нови Сад https: //
www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/
category/45-izbor-u-zvanje (исти доставити на
имејл: opstasluzba@polj.uns.ac.rs, у року предвиђеном за пријаву кандидата). За сваку одредницу коју попуњава кандидат у обрасцу, неопходно је приложити и доказ, у виду одлуке
решења или потврде. За сарадничка звања
(асистент, сарадник у настави) поред, биографских података, научних и стручних радова као и
доказе о њиховом објављивању, дипломе о одговарајућој стручној спреми, доставити и уверења
о наставку студија. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за подношење пријава по овом конкурсу је 15 дана од
дана објављивања. Пријаве доставити на адресу: Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни
факултет (за конкурс), 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8.
Бесплатна публикација о запошљавању

ПИРОТ
ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ“
18300 Пирот, Зантлијска бб

Наставник биологије
УСЛОВИ: Потребна документација: 1. формулар за пријаву на конкурс, преузет са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја РС, 2. биографија
(CV), 3. стечена одговарајућа стручна спрема
према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018): професор биологије,
дипломирани биолог, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, професор биологије
и хемије, дипломирани биолог – смер заштите
животне средине, дипломирани биолог – еколог, дипломирани професор биологије и хемије,
професор биологије-географије, професор биологије-хемије, професор биологије-физике,
професор биологије-информатике, професор
биологије- математике, дипломирани професор
биологије-мастер, дипломирани биолог-мастер,
дипломирани професор биологије-хемије, мастер, дипломирани професор биологије-географије-мастер, дипломирани молекуларни биолог
- мастер, дипломирани биолог заштите животне
средине, мастер биолог, мастер професор биологије, мастер професор биологије и географије,
мастер професор биологије и хемије; лица која
су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије биологије; 4. извод из казнене евиденције
о неосуђиваности за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за кандидата није утврђено дискриминаторно понашање, које издаје надлежна полицијска
управа; 5. уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверена фотокопија, не
старије од шест месеци), 6. извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), 7. кандидати који нису стекли образовање
на српском језику, достављају и доказ да познају
језик на коме се изводи образовно-васпитни
рад: оверена фотокопија дипломе или уверења
о стеченом средњем, вишем или високом образовању на српском језику или оригинал или оверена фотокопија уверења, односно потврде о
положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року
од 8 дана биће упућени на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима, коју
врши надлежна служба за запошљавање. Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду доставља уверење о здравственој
способности, не старије од шест месеци. Рок за
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса. Формулар за пријаву на конкурс
са потребним документима слати на адресу школе: ОШ „Душан Радовић“ Пирот, Занатлијска бб,
18300 Пирот или предати лично код секретара
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

ГИМНАЗИЈА ПИРОТ
18300 Пирот, Српских владара 128

Наставник математике
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање (у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања), да испуњава услове у погледу стручне

спреме, односно да је: (1) професор математике; (2) дипломирани математичар; (3) дипломирани математичар за теоријску математику
и примене; (4) дипломирани математичар за
рачунарство и информатику; (5) дипломирани математичар – информатичар; (6) дипломирани математичар – професор математике; (7)
дипломирани математичар за математику економије; (8) професор математике и рачунарства;
(9) дипломирани математичар – астроном; (10)
дипломирани математичар – теоријска математика; (11) дипломирани математичар – примењена математика; (12) дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом основи геометрије); (13) дипломирани информатичар; (14)
дипломирани професор математике – мастер;
(15) дипломирани математичар – мастер; (16)
дипломирани инжењер математике – мастер (са
изборним предметом основи геометрије); (17)
професор математике – теоријско усмерење;
(18) професор математике – теоријски смер;
(19) мастер математичар; (20) мастер професор математике; (21) дипломирани професор
математике и рачунарства – мастер из области
математичких наука; (22) 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); да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање или злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 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, да је држављанин
Републике Србије, да зна српски језик на коме
се остварује образовно васпитни рад. Кандидати
уз пријавни формулар, који се налази на сајту
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја прилажу: оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; кандидат који је стекао
одговарајуће високо образовање по прописима
који уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама првог степена; уверење или потврду о неосуђиваности за
горе наведена кривична дела и да није утврђено дискриминаторно понашање, које издаје
надлежна полицијска управа; извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству (не
старије од шест месеци); кандидати који образовање нису стекли на српском језику, достављају
и доказ да познају језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад – оверена фотокопија
дипломе или уверења о стеченом средњем,
вишем или високом образовању на српском
језику или оригинал или оверена фотокопија
уверења, односно потврде о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе. Кандидати који буду
изабрани у ужи избор, у року од 8 дана биће
упућени на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања. Кандидат који
буде изабран, пре закључења уговора о раду
доставља уверење о здравственој способности,
не старије од шест месеци. Пријавни формулар
са потребном документацијом се подноси лично
или се шаље на адресу: Гимназија Пирот, Српских владара 128, 18300 Пирот, у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса у листу „Послови“ и на огласној табли Националне службе за
запошљавање у Пироту. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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ПОЖ АРEВАЦ

ПРОКУПЉЕ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ“

ОШ „РАТКО ПАВЛОВИЋ ЋИЋКО“

12320 Жагубица, Хомољска бб
тел. 012/7643-116

Медицинска сестра – васпитач

на одређено време до повратка
запослене са одсуства за време
трудноће, породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета или
најкасније до добијања сагласности
за ново запошљавање код корисника
јавних средстава и расписивање
конкурса за пријем у радни однос на
неодређено време у складу са Уредбом
о поступку за прибављање сагласности
за ново запошљавање и додатно радно
ангажовање код корисника јавних
средстава
УСЛОВИ: Поред законом предвиђених општих
услова за обављање послова и потребне документације, кандидати попуњавају пријавни формулар објављен на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Уз пријаву кандидати су дужни да имају и о истом
поднесу, у оригиналу или овереној копији следеће доказе: 1. о одговарајућој врсти и степену
стручне спреме, и то: одговарајуће средње образовање, смер медицински и звање медицинска
сестра – васпитач (оригинал / оверена копија
дипломе); 2. о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење); 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примање 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 (извод из казнене евиденције МУП-а издат након објаљивања конкурса);
4. да имају држављанство Републике Србије
(уверење, не старије од шест месеци); 5. извод
из матичне књиге рођених (уверење, не старије
од 6 месеци), 6. о познавању језика на коме се
остварује васпитно-образовни рад, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику. Докази о испуњености услова из става
1 тачке 1), 3), 4), 5) и 6) подносе се уз пријаву
на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог члана пре
закључења уговора о раду. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће узети у обзир. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује
директор установе, у складу са законом и општим
актом установе. Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављивања. Пријаве слати на адресу:
Предшколска установа „Полетарац”, Хомољска
бб, 12320 Жагубица. Ближе информације могу се
добити на број: 012/7643-116.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„СОЊА МАРИНКОВИЋ”

12000 Пожаревац, Илије Бирчанина 70

Оглас објављен у публикацији „Послови” број 921922 од 17.2.2021. године, поништава се за радно
место: наставник хемије, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана.

Посао се не чека,
посао се тражи
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18400 Прокупље, Милоша Обилића 19

Наставник предметне наставе
– наставник информатике и
рачунарства
УСЛОВИ: одговарајуће образовање, предвиђено
чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – др. закон, 10/19,
27/18 – др. закон, 10/19 и 6/2020), односно
високо образовање стечено: на студијама другог степена – мастер академске студије, мастер
струковне или специјалистичке академске студије (студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука – у ком случају
је неопходно да су завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета) или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године за наставника основне школе, педагога
или психолога и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни
гласник”, бр. 11/2012, 55/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20
и 3/21); услов из члана 142 став 1 и 4 Закона
о основама система образовања и васпитања;
психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима; да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; знање српског језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву са биографским подацима
на конкурс кандидат подноси: попуњен пријавни
формулар који се преузима са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; доказ о стеченом одговарајућем
образовању (оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању, односно уверења о стеченом
одговарајућем образовању за лица којима још
није издата диплома); оригинал доказа надлежне полицијске управе о неосуђиваности правноснажном пресудом (оригинал, не старији од
30 дана); доказ о испуњавању услова из чл. 142
став 1 и 4 Закона о основама система образовања
и васпитања: доказ о поседовању образовања из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина 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, издат
од стране одговарајуће високошколске установе,
односно уверење или други одговарајући документ о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном
стручном испиту, односно о положеном испиту за лиценцу (оверена фотокопија); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија); уверење о држављанству Републике Србије, не старије од шест месеци (оригинал

или оверена фотокопија); уколико кандидат није
стекао образовање на српском језику, у обавези
је да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (оверена фотокопија). Лекарско
уверење подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Уколико учесник конкурса
не достави доказе из тачке 4 пријава се сматра
потпуном, али кандидат који буде засновао радни однос по конкурсу, обавезан је да наведено
образовање стекне у року од једне, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу. Проверу
психолошких способности за рад са ученицима
врши надлежна служба за послове запошљавања. Рок за подношење пријава по конкурсу је
8 дана. Пријаве слати на горе наведену адресу,
са назнаком „За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати, а сви кандидати у пријави треба да наведу број контакт
телефона и тачну адресу.

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

Наставник математике

са 90% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који мора да поседује: одговарајуће високо
образовање у складу са чл. 139, 140 и 155 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – др.
закон, 10/19 и 6/20), стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије), у складу са Законом о високом образовању, односно образовање стечено на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су утврђивали високо образовање
до 10.09.2005. године. Степен и врста образовања
морају бити у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник”, бр.
11/12, 15/13, 2/16, 10/16 и 3/17, 13/18, 11/19,
2/20, 8/20 и 16/20). Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Наставник који је у току
студија положио испит из педагогије или психологије или положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, сматра се да има образовање из чл.
142 ст. 1 овог закона; уверење о држављанству РС
(оригинал или оверена копија); психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом);
доказ да није осуђиван 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 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. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом
доставља школи. Уз захтев кандидат доставља:
диплому о завршеном образовању са исправом
којом се доказује да је кандидат стекао образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина, односно доказ о положеним испити-
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ма из педагогије или психологије или доказ да је
кандидат положио стручни испит, односно испит
за лиценцу (оригинал или оверена копија); уверење да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела наведена у чл. 139 ст. 1 тач. 3
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18
– др. закон, 10/19 и 6/20) (оригинал или оверена
копија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); уверење о држављанству РС (оригинал или оверена копија). Рок за
подношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се достављају непосредно или путем поште на
адресу: ОШ „Вожд Карађорђе”, Петра Костића 1,
11328 Водањ. Сва потребна обавештења могу се
добити код секретара школе, на број телефона:
026/4715-004.

оверена копија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); уверење о
држављанству РС (оригинал или оверена копија).
Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се достављају непосредно или
путем поште на адресу: ОШ „Вожд Карађорђе”,
Петра Костића 1, 11328 Водањ. Сва потребна
обавештења могу се добити код секретара школе, на број телефона: 026/4715-004.

Наставник информатике

за 22,22 сата недељно
(55,55% радног времена)

са 10% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који мора да поседује: одговарајуће високо
образовање у складу са чл. 139, 140 и 155 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – др.
закон, 10/19 и 6/20), стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије), у складу са Законом о високом образовању, односно образовање стечено на основним
студијама у трајању од најмање четири године
по прописима који су утврђивали високо образовање до 10.09.2005. године. Степен и врста
образовања морају бити у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16 и 3/17,
13/18, 11/19, 2/20, 8/20 и 16/20). Кандидат мора
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих
најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова. Наставник који је у току студија
положио испит из педагогије или психологије или
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 142 ст. 1
овог закона; уверење о држављанству РС (оригинал или оверена копија); психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом);
доказ да није осуђиван 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 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.
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз захтев
кандидат доставља: диплому о завршеном образовању са исправом којом се доказује да је кандидат стекао образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно доказ
о положеним испитима из педагогије или психологије или доказ да је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу (оригинал или оверена
копија); уверење да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела наведена у чл. 139 ст.
1 тач. 3 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) (оригинал или
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОМИР ЛАЗИЋ“

11423 Азања, Милије Батинића 1
Смедеревска Паланка
тел. 026/301-308

Наставник математике

УСЛОВИ: високо образовање сходно Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник – Просветни гласник РС”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020,
16/2020) и чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – други закон,
10/2019, 27/2018 – др. закон 6/2020). Остали
услови које кандидати треба да испуне: да имају
одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и
142 Закона о основама система обаразовања и
васпитања и у складу са Правилником о степену
и врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи за послове наставника математике; да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3
месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да имају држављанство Републике
Србије; да знају српски језик (уколико је образовање завршено на страном језику). Кандидати
треба да приложе: пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете,
адресу и број телефона, уверење о држављанству РС, уверење о неосуђиваности (извод из
казнене евиденције), оверен препис / фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију уверења о положеном испиту за
лиценцу (ако је кандидат има) или уверење да
је кандидат стекао образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина на високошколској установи од најмање 300 ЕСП бодова, извод из матичне књиге рођених, потврда
Повереника за заштиту равноправности да није
извршено дискриминаторно понашање. Лекарско уверење се доставља пре закључивања уговора о раду. Наведена документа не смеју бити
старија од 6 месеци, а приложене фотокопије
морају бити оверене од надлежног органа, као
доказ да су верне оригиналу. У поступку одлучивања о избору наставника, у филијали Националне службе за запошљавање у Смедереву
биће извршена провера психофизичких способности за рад са децом и ученицима, за све кандидате који испуњавају услове конкурса. Рок за
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови”. Приложена конкурсна документација се по завршетку конкурса
не враћа кандидатима. Пријаве на конкурс се
могу слати поштом на адресу школе или лично
предати у секретаријату школе. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВО ЛОЛА РИБАР“

25000 Сомбор, Моношторска 6а
тел. 025/412-37, 430-880
e-mail: ilrsombor@sbb.rs

Наставник физичког васпитања

са 30% норме, на одређено време ради
замене одсутне запослене до повратка
са боловања ради неге детета преко 3
године
УСЛОВИ: Кандидат треба да: 1) поседује високо
образовање из чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
број 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) и то: да
има одговарајуће образовање у складу са чл. 3
тач. 12 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”
број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,
13/18, 11/19, 2/20 и 16/20); у складу са чл. 142
став 1 наведеног Закона, 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;
образовање из става 1 овог члана, наставник,
васпитач и стручни сарадник је обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу; 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; 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 за
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминитарно понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни
формулар (преузети на званичној интернет страници Министарства), кандидат треба да достави:
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (издат на
новом обрасцу од 01.03.2010), оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ о
поседовању образовања из члана 142 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања;
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 кривично дело насиља у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање мита или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против чевечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање.
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
изабрани кандидат ће доставити пре закључења
уговора о раду. Уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику, кандидат
треба да достави доказ о познавању српског језика. Сви документи се прилажу у оригиналу или
овереној фотокопији.
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ОСТАЛО: Конкурсна комисија коју именује
директор утврдиће испуњеност услова за пријем
у радни однос из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, у року од
осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати коју су изабрани у ужи избор, у
року од осам дана упућују се на психолошку
процену способности за рад. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од осам
дана од дана пријема резултата психолошке
процене, након чега ће обавити разговор са кандидатима са листе. Решење о избору кандидата комисија доноси у року од осам дана од дана
обављеног разговора. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији НСЗ „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве се могу предати непосредно школи или преко поште у затвореном омоту,
са назнаком „За конкурс“, на назначену адресу.
Ближе информације о конкурсу се могу добити
од секретара школе, на број: 025/412-371.

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

Наставник у звање ванредног
професора за ужу научну област
Маркетинг и трговина
на одређено време од пет година
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор економских наука, са докторском дисертацијом из
уже научне области Маркетинг и трговина. Поред
наведених услова, кандидати треба да испуне и
друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/17,
27/18 – други закони, 67/19 и 6/20 – др. закони),
Статута Универзитета у Новом Саду бр. 01-198/1
од 8. марта 2018. године (5. априла 2018. године
– исправка; измене и допуне 13. фебруара 2019.
године, 29. септембра 2020. године), Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-1812 од 31.
маја 2018. године, са изменама и допунама од 20.
децембра 2018. године и 28. септембра 2020. 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 и 30. јануара 2020.
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, Сегедински
пут 9-11, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: Образац – подаци о кандидату пријављеном на конкурс за избор у
звање наставника универзитета (2. одељак реферата о пријављеним кандидатима) у штампаној
форми и у електронској форми на ЦД-у (Образац
и Упутство су доступни на сајту Универзитета у
Новом Саду, www.uns.ac.rs), биографију, фотокопију личне карте (у случају чиповане личне карте
потребно је доставити очитану личну карту), оверене фотокопије диплома, 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.
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Сарадник у звање асистента за ужу
научну област Општа економска
теорија и политика
на одређено време од три године

УСЛОВИ: мастер економиста – студент докторских студија одговарајуће области који је сваки
од претходних нивоа студија завршио просечном
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 („Службени
гласник РС” бр. 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, Сегедински
пут 9-11, у року од 10 дана од дана објављивања
конкурса.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: биографију са
подацима 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
коју 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 примљену конкурсну документацију кандидатима.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН МИКИЋ“

24000 Суботица, Саве Ковачевића 16

Дипломирани економиста
за финансијско-рачуноводствене
послове
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом
24 став 1 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), за пријем у радни однос кандидат треба да испуњава следеће услове прописане
чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018, 10/2019 и 6/2020) и чланом 65 Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ
„Јован Микић” (дел број 01-1-20/2018 од 08.05.2018.
године) Суботица и то: да има одговарајуће високо
образовање: на основним студијама у обиму од 180
ЕСП бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, и то
економске струке; на студијама у трајању до три
године, по пропису који је уређивао високо образо-

вање до 10. септембра 2005. године, и то економске
струке; на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, и то економске струке; 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 кога
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да
зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад; сертификат о стручној оспособљености за рачуновођу. Услови из става 1 овог
члана доказују се приликом пријема у радни однос
и проверавају се у току рада. Докази о испуњености
услова из става 1 тачке 1), 3)–5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става
1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења
уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да достави: попуњен пријавни формулар који се
налази на сајту Министарства просвете, науке
и технолошког развоја Републике Србије; доказ
да поседује одговарајуће образовање – оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању, оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених или оверену фотокопију (издат
на прописаном обрасцу са холограмом), оригинал
или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције 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 да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање
(издато од стране МУП-а, не старије од 6 месеци).
Доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља уколико одговарајуће образовање није стечено на том
језику. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
достави своју професионалну биографију. Психолошку процену способности кандидата за рад са
децом и ученицима извршиће Национална служба
за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пре закључења уговора о раду
кандидат треба да прибави уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима. Избор се врши у складу са
Законом о основама система образовања и васпитања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. У складу са чланом 154
став 2 Закона о основама система образовања и
васпитања, кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. Кандидати који уђу у ужи избор биће
позвани на разговор. Пријаве на конкурс слати
на адресу школе: ОШ „Јован Микић” Суботица,
Саве Ковачевића 16, Суботица. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Подаци који се прикупљају биће искоришћени
искључиво у сврху обраде података у конкурсном
поступку, у складу са Законом о заштити података
о личности.
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Наука и образовање

ШАБАЦ
ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
15000 Шабац, Добропољска 5
тел. 015/342-174

Наставник практичне наставе
– за образовни профил гравер
уметничких предмета
УСЛОВИ: Уз пријавни формулар са кратком
биографијом (на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја РС), потребна документација за конкурс
је следећа: 1. да кандидат има одговарајуће
високо образовање прописано чланом 140 став
1 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон, 27/2018 – др. закон 10/2019
и 6/2020): високо образовање стечено на студијама другог степена – мастер академске студије, мастер струковне студије или на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; изузетно,
високо образовање стечено на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне
и специјалистичко струковне студије), на студијама у трајању од три године, више образовање, средње образовање; звања: дипломирани вајар; академски вајар – ликовни педагог;
дипломирани вајар – професор ликовне уметности; лице са завршеним факултетом примењених уметности, одсек или катедра: вајарство или
примењено вајарство; лице са завршеним факултетом ликовних уметности, вајарски одсек; гравер – специјалиста; мастер примењени уметник;
мастер ликовни уметник; мастер инжењер технологије; специјалиста струковни инжењер технологије; гравер; гравер уметничких предмета, у
складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника из опште образовних предмета, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама; 2. лекарско уверење да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3. потврду да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од намање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4.
извод из матичне књиге рођених, оригинал или
оверена фотокопија; 5. уверење о држављанству
Републике Србије, не старије од 6 месеци; 6. да
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику, кандидат
доставља доказ од одговарајуће високошколске
установе надлежне за издавање таквих докумената о познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад).
ОСТАЛО: Докази о испуњености услова под тачкама 1, 3, 4, 5 саставни су део пријаве на конкурс, доказ из тачке 2 прибавља се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање
кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене
пријаве и пријаве без доказа о испуњавању свих
услова конкурса неће се разматрати. Пријаве
слати на адресу: Школа примењених уметности,
Добропољска 5, 15000 Шабац или лично предати
у Секретаријату школе.

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

ОСНОВНА ШКОЛА „ВОЈВОДА СТЕПА“
15305 Липолист, Карађорђева 1

Наставник грађанског васпитања

са 5% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, до њеног повратка, а
најкасније до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: 1. да имају одговарајуће образовање у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон
и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр.
11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 11/2017
и 16/2020); 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 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 остварују
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Уз одштампан пријавни формулар кандидати треба да доставе
следећа документа: 1. оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању; 2. доказ да
нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела прописана чланом 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања, не старији од 6 месеци (овај документ издаје
МУП – полицијска управа, оригинал или оверена
фотокопија), 3. уверење о држављанству Републике
Србије, не старије од шест месеци (оригинал или
оверену фотокопију); 4. доказ о познавању српског
језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад прилаже кандидат који није стекао образовање на српском језику, тако што подноси доказ
да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ
да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима подноси
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
са доказима о испуњавању услова конкурса достављају се на адресу: Основна школа „Војвода Степа”, Карађорђева 1, 15305 Липолист.

ОСНОВНА ШКОЛА „МАЈУР“
15353 Мајур, Светог Саве 4

Чистачица

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице са стеченим одговарајућим образовањем – први степен стручне спреме, односно
завршена основна школа. 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
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон,
10/19 и 6/20).
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просве-

те, науке и технолошког развоја. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: 1) оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању;
2) доказ о познавању српског језика (односи се на
кандидате који нису образовање стекли на српском
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 за које 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, достављају се
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.

В РА Њ Е
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
17500 Врање, Косовска бб
тел. 017/405-860

Професор разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним у члану
139 Закона о основама система образовања и васпитања; да има одговарајуће образовање из члана
140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника 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 се изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3
месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање или злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утвђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете и заједно са одштампаним 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 за наведена
кривична дела (не старији од 6 месеци, оригинал или
оверена копија). Конкурс спроводи комисија који именује директор школе. Комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос у року од
8 дана од истека рока за подношење пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана
упућују се на психолошку процену способности за
рад са ученицима која се врши код надлежне службе за запошљавање. Конкурсна комисија сачињава
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос у року од 8 дана од дана пријема разултата психолошке процене способности. Конкурсна
комисија обавља разговор са кандидатима са листе и
доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана
од обављеног разговора. Доказ о психичкој, физичкој
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и здравственој способности за рад са децом и ученицима кандидат прибавља пре закључења уговора о
раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса у листу „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир.
Ближе информације могу се добити на телефон школе: 017/405-860 или у просторијама школе ОШ „Бранко Радичевић” у Врању, Косовска бб. Пријаве се подносе искључиво у писаној форми на адресу школе или
путем поште.

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНОВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА
„СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ“
17500 Врање, Браће Рибникар бб
тел./факс: 017/404-366, 017/404-367
e-mail: poljvetskolavranje@mts.rs

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање
радног односа из члана 24 Закона о раду, треба да
испуњава и посебне услове предвиђене одредбама чл.
139, 140 и 144 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018 – др. закон 10/2019, 27/2018 – др.
закон 10/19 и 6/2020) и Правилника о систематизацији
послова у СПВ – Школи „Стеван Синђелић” у Врању.
Посебни услови: дипломирани економиста – мастер.
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 1.
пријавни формулар са интернет сајта Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; 2. оверен препис (копију) дипломе о одговарајућем образовању; 3.
оригинал / оверену копију уверења о држављанству
Републике Србије, не старије од 6 месеци; 4. оригинал
/ оверену копију извода из матичне књиге рођених; 5.
оригинал / оверену копију уверења о неосуђиваности
издатог након расписивања конкурса од стране полицијске управе МУП-а; 6. радну биографију и телефон
за контакт; 7. доказ да зна српски језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику.
Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду доставља уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима (рад у просвети). Сви докази прилажу се у оригиналу или копији која је прописно оверена код јавног
бележника. Кандидат попуњава пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије,
а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом, доставља школи у року од 8
дана од дана објављивања конкурса. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована одлуком директора. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће
упућени на психолошку процену коју врши Национална служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. Уколико је већ извршена психолошка процена способности (у периоду од 6 месеци пре
истека рока за пријаву на овај конкурс), кандидат ће
у пријави назначити када и где је извршена психолошка процена. 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 и доноси решење о избору кандидата у
року од осам дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Разговор са кандидатима обавиће се у
просторијама школе, о чему ће кандидати бити накнадно обавештени. Рок за подношење пријаве је 8
дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови”
Националне службе за запошљавање. Ближе информације о јавном конкурсу могу се добити на телефон: 017/404-366. Пријаве слати на адресу: Средња
пољопривредно-ветеринарска школа „Стеван Синђелић” Врање, Браће Рибникар бб. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др ИЗАБЕЛ ЕМСЛИ ХАТОН“
17500 Врање, Моше Пијаде бб

најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом и то ако:
1. има одговарајуће образовање; 2. има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3. није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. има држављанство Републике Србије;
5. зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из става 1 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом доставити оригинале или оверене фотокопије
следећих докумената: диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству, не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге
рођених; уверење из казнене евиденције; уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима и децом доставља се пре закључења уговора о раду; уверење основног и вишег суда
да се не води кривични поступак; 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 у публикацији „Послови”. Пријаве слати са назнаком: „За
конкурс”, на адресу школе: Медицинска школа „Др
Изабел Емсли Хатон”, Моше Пијаде бб, 17501 Врање.

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКОВАСПИТАЧКИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ОДСЕК ВРАЊЕ

17500 Врање, Филипа Филиповића 20
тел. 017/421-859

Предавач за ужу научну област
Друмски саобраћај
на одређено време од 5 година

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

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПОЉОПРИВРЕДНО-ШУМАРСКА
ШКОЛА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“

Секретар школе

17530 Сурдулица
Сурдуличких мученика бб
тел. 017/815-051

УСЛОВИ: 1. дипломирани правник – мастер; 2. дипломирани правник на основним студијама у трајању од

Оглас објављен 14.04.2021. године у публикацији
„Послови“, поништава се у целости.
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ЗАЈЕЧАР
КЊАЖЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
19350 Књажевац, Карађорђева 16
тел. 019/732-034

Чистачица
УСЛОВИ: Поред општих услова из члана 24 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05,
54/09, 75/14, 113/17 – одлука УС и 95/18) за заснивање радног односа кандидат мора да испуњава
посебне услове прописане чл. 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник”, бр. 88/17, 27/18 – и др. закони, 10/19 и 6/20) и
то: 1. да има завршено основно образовање и васпитање; 2. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима; 3. да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиља
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање,
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела давање или примање мита; за кривична дела из групе кривична дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја – део Ново на сајту
(уписати број телефона / мејл-адресу), а потребну
документацију заједно са одштампаним формуларом
доставља школи. Уз пријавни формулар кандидат
доставља и следећу документацију: доказ о стеченом одговарајућем образовању (оверену фотокопију
дипломе); доказ да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и за кога није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (потврда, уверење или
други документ издат од стране надлежне полицијске
управе (оригинал или оверена фотокопија), не старије
од 6 месеци; доказ да кандидат има држављанство
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија
уверења), не старије од 6 месеци; извод из матичне
књиге рођених са холограмом (оригинал или оверена
фотокопија); 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); биографију (CV). Доказ да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима (лекарско уверење) доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Конкурсна комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос
из члана 139 Закона о основама система образовања и
васпитања у року од осам дана од дана истека рока за
пријем пријава. Кандидати који буду изабрани у ужи
избор, у року од осам дана 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 кандидати бити обавештени путем телефона
на бројеве које су навели или на наведене мејл-адресе. Конкурсна комисија ће сачинити листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос у року
од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене и обавити разговор са њима. О терминима за разговор кандидати ће бити обавештени путем
телефона на бројеве које су навели у пријави или на
наведене мејл-адресе. Конкурсна комисија ће донети решење о избору кандидата у року од осам дана
од дана обављеног разговора. Непотпуне и неблаговремене пријаве Конкурсна комисија неће разматрати. Пријаве на конкурс са потребном документацијом
доставити поштом или лично на адресу: Књажевачка
гимназија, Карађорђева 16, 19350 Књажевац, са назнаком „За конкурс”, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Информације
о конкурсу могу се добити од секретара школе, путем
телефона: 019/732-034.
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ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Н

а евиденцију Националне службе за запошљавање
(НСЗ) могу да се пријаве:
– незапослена лица која траже запослење
– запослени који траже промену запослења
– друга лица која траже запослење.
Незапосленим лицем које тражи запослење сматра се особа од 15 година живота до испуњавања услова за пензију, односно
најкасније до 65 година живота, способна и одмах спремна да ради,
која није засновала радни однос или на други начин остварила право на рад, а води се на евиденцији незапослених и активно тражи
запослење.
Запосленим који тражи промену запослења сматра се особа која је у радном односу или је на други начин остварила право
на рад, али активно тражи промену запослења и води се на евиденцији лица која траже промену запослења.
Другим лицима која траже запослење сматрају се особе
старије од 15 година које траже запослење, а не могу се сврстати у
претходне две групе – ученици, студенти, пензионери, лица којима
мирују права из радног односа и други.
Основна документација за пријављивање:
• личнa картa или друга важећа јавна исправа са фотографијом и
личним подацима, издата од стране овлашћеног државног органа, у којој постоји податак о пребивалишту
• доказ о нивоу квалификација (оригинал документа на увид)
• акт о престанку радног односа (ако је лице било у радном односу)
• други докази у складу са законом (уверења, потврде, изјаве).
Додатна документација за особе са инвалидитетом:
• доказ о статусу особе са инвалидитетом, у складу са Законом о
професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (решење надлежног органа/институције).
Документација коју подносе страни држављани:
• лична карта за странце и нострификована диплома
(стално настањење)
• пасош и нострификована диплома (привремени боравак).
Лица која траже промену запослења уз основну документацију
достављају и уговор о раду.
Друга лица која траже запослење уз основну документацију достављају:
• ученици и студенти – потврду о статусу
• пензионери – доказ/решење о пензионисању
• лица којима мирују права из радног односа – доказ/
решење о мировању радног односа.

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

АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Ваљево

Нови Сад

Врање

Зрењанин

Краљево

Гундулићев венац 23-25
Владике Николаја 1
тел. 011/2929-100, 2929-000 тел. 014/295-600
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0800 300 301
Место сусрета
незапослених и послодаваца

www.nzs.gov.rs

Алберта Томе 2
Тодора Шпанца 1
тел. 021/488-5901, 021/488-5902 тел. 017/407-100
Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Кикинда

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Нови Пазар

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

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

Шабац

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Прокупље

Лозница

Бор

Косовска Митровица

7. јула 29
тел. 030/453-100

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

Зајечар

Гњилане

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

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

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

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

