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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
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,
ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05,
81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07
– исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 94/17,
95/18 и 157/20), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних
места у државним органима („Службени гласник
РС”, број 2/19 и 67/21) и Закључака Комисије
за давање сагласности за ново запошљавање и
додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-6098/2021 од 29. јуна
2021. године и 51 Број: 112-7072/2021 од 29. јула
2021. године, Министарство трговине, туризма и
телекомуникација оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ
ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
I Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Београд, Немањина 22-26
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за пријем и обраду
поднесака и пријава, у звању
саветник

Сектор тржишне инспекције, Одељење
тржишне инспекције Ниш, Група за
пријем и обраду поднесака и пријава
1 извршилац
Опис послова: Прима, заводи и евидентира
поднеске и пријаве (телефонске, електронске
и преко писарнице); разматра наводе пријаве/
поднеска и проверава надлежност; врши проверу и прикупља неопходне податке о претходним инспекцијским надзорима и друге податке од
значаја за поступање по пријави/поднеску, путем
извештаја начелника из информационог система,
јавних регистара и других база података; доноси
нацрт одговарајућих аката (акт о прослеђивању
поднеска/пријаве и обавештење подносиоцу) у
зависности од конкретног предмета; води службену евиденцију о раду и сачињава извештаје,
информације о раду и резултатима рада; обавља
и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из поља
друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских
наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету, радно искуство у струци од најмање 3
године, положен државни стручни испит, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.

2. Радно место тржишни инспектор
за контролу промета деривата, у
звању млађи саветник
Сектор тржишне инспекције,
Одељење за контролу усаглашености
и безбедности производа, Група за
логистику и аналитику контрола у
области деривата нафте
1 извршилац

Опис послова: Предузима радње у поступку
инспекцијског надзора; поступа по представкама
и извештава подносиоце о предузетим радњама
и даје обавештења странкама; води евиденције о
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извршеним инспекцијским надзорима; прикупља
податке о претходним инспекцијским надзорима
и друге податке од значаја за предстојећи инспекцијски надзор; прати примену прописа из делокруга рада инспекције и учествује у изради анализа и извештаја; обавља и друге послове по налогу
руководиоца Групе.

запосленима из других државних органа, инспекцијских служби, туристичких организација и других сличних организација; врши размену података са екстерним системима и доставља податке
за вођење и ажурирање интернет презентације;
обавља и друге послове по налогу руководиоца
Групе.

Услови: стечено високо образовање из поља
друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских
наука на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 1 година радног искуства у струци
или најмање 5 година радног стажа у државним
органима, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, положен посебан стручни испит за тржишног инспектора, као и потребне
компетенције за рад на радном месту.

Услови: стечено високо образовање из поља
природно-математичких, техничко-технолошких
или друштвено-хуманистичких наука, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, радно
искуство у струци од најмање 3 године, положен
државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

5. Радно место руководилац Групе, у
звању виши саветник

3. Радно место тржишни инспектор
за контролу усаглашености
производа, у звању саветник

Сектор за информационо друштво и
информациону безбедност, Група за
развој информационог друштва
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и
превентивно деловање; поступа по представкама
и извештава подносиоце о предузетим радњама
и мерама и даје обавештења странкама; подноси
пријаве надлежним органима у складу са својим
овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним
инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту; прати примену прописа и стање из делокруга рада инспекције
и учествује у изради анализа и извештаја; обавља
и друге послове по налогу начелника Одељења.

Опис послова: Руководи и координира радом
Групе (планира, усмерава и надзире рад извршилаца у Групи); координира спровођење јавних набавки информационих система са другим
органима; предлаже мере за развој и унапређење
академске, односно образовне и научноистраживачке рачунарске мреже (АМРЕС); учествује у
изради стратегија, акционих планова и конкурса
у области информационог друштва; прати и анализира стање у области информационо-комуникационих технологија у Републици Србији и другим
земљама, израђује извештаје и предлаже мере
унапређења; прати могућности за стварање услова за приступ и реализацију пројеката из домена ИКТ-а који се финансирају из средстава предприступних фондова Европске уније, донација и
других облика развојне помоћи; обавља и друге
послове по налогу помоћника министра.

Сектор тржишне инспекције,
Одељење тржишне инспекције Врање
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из поља
друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских
наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, радно искуство у струци
од најмање 3 године, положен државни стручни
испит, положен испит за инспектора, положен
посебан стручни испит за тржишног инспектора,
као и потребне компетенције за рад на радном
месту.

4. Радно место главни
администратор система, у звању
саветник

Сектор за туризам, Група за централноинформациони систем
у угоститељству и туризму
2 извршиоца
Опис послова: Припрема стручне основе за
израду нацрта закона, стратешких докумената
и других прописа из области туризма и угоститељства; сарађује са надлежним органима, организацијама и институцијама јединицама локалне
самоуправе, угоститељима и другим субјектима у
вези функционисања ЦИС-а; креира корисничке
налоге за кориснике система и креира нове модуле у ЦИС-у; израђује извештај о наплати боравишне таксе; израђује аналитичке и информативне материјале и припрема документацију за
давање стручних мишљења о реализацији пројекта развоја ЦИС-а; учествује у спровођењу активне
маркетинг политике и подизању конкурентности
туристичке понуде Републике Србије; омогућава
приступ ЦИС-у на основу захтева из МТТТ и ЈЛС,
као и могућност отварања корисничких налога

Услови: стечено високо образовање из поља
друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука или из
научне области рачунарске 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, радно
искуство у струци од најмање 7 година, положен
државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

6. Радно место за координацију
развојног планирања и унапређење
регулативе у области електронских
комуникација и информационог
друштва, у звању самостални
саветник

Одељење за развој Дигиталне агенде,
Група за пословни развој и регулативу у
области Дигиталне агенде
1 извршилац
Опис послова: Обавља послове подршке планирања, праћења и реализације међународних
пројеката у областима електронских комуникација
и информационог друштва; учествује у усклађивању предлога пројеката са техничким захтевима, програмским и секторским приоритетима;
прикупља и обрађује податке о финансирању из
фондова ЕУ и међународне помоћи у сврху реализције пројеката у области електронских комуникација и информационог друштва; остварује
сталну сарадњу са међународним организацијама
и институцијама; координира рад и израђује платформе за учешће на међународним скуповима;
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израђује извештаје из делокруга Групе; обавља и
друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из поља
техничко-технолошких, природно-математичких
или друштвено-хуманистичких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, радно
искуство у струци од најмање 5 година, положен
државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
III Место рада:
За радно место под редним бројем 1: Ниш.
За радна места под редним бројевима: 2, 4, 5 и
6 Београд.
За радно место под редним бројем 3: Врање.
IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза, и то следећим редоследом: провера
општих функционалних компетенција, провера
посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са комисијом. Кандидат који не испуни мерило за проверу
одређене компетенције у једној фази изборног
поступка, обавештава се о резултату провере
компетенције и не позива се да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној
фази изборног поступка.
1. Провера општих функционалних компетенција за сва радна места:
– организација и рад државних органа РС – провераваће се путем теста (писмено);
– дигитална писменост – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
– пословна комуникација – провераваће се путем
симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост” (поседовање знања и вештина у основама коришћења
рачунара, основама коришћења интернета, обради текста, табеларне калкулације), ако учесник
конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању
знања и вештина из наведених области и жели да
на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – „дигитална писменост”, неопходно је
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати
доказ који је приложен уместо тестовне провере.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији
Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
2. Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила
за проверу општих функционалних компетенција,
врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
За радно место под редним бројем 1:
• Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитичких послова (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација)
– провераваће се путем симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно место – прописи из надлежности органа
(Закон о трговини) – провераваће се путем симулације (усмено).
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• Посебна функционална компетенција за oдређено радно место – прописи из делокруга радног
места (Закон о инспекцијском надзору) – провераваће се путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 2:
• Посебна функционална компетенција за област
рада инспекцијских послова – поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе
ризика – провераваће се путем симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно место – прописи из надлежности органа
(Закон о трговини) – провераваће се путем симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно место – прописи из делокруга радног
места (Уредба о обележавању (маркирању) деривата нафте) – провераваће се путем симулације
(усмено).
За радно место под редним бројем 3:
• Посебна функционална компетенција за област
рада инспекцијских послова – поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе
ризика – провераваће се путем симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно место – прописи из надлежности органа
(Закон о трговини) – провераваће се путем симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно место – прописи из делокруга радног
места (Закон о техничким захтевима за производе
и оцењивању усаглашености) – провераваће се
путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 4:
• Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитичких послова – методологију припреме докумената јавних политика и формалну процедуру за њихово усвајање – провераваће се путем симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно место – прописи из надлежности и организације органа (Закон о министарствима и Закон
о Влади) – провераваће се путем симулације
(усмено).
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно место – прописи из делокруга радног
места (Закон о угоститељству) – провераваће се
путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 5:
• Посебна функционална компетенција за област
рада послови руковођења – управљање пројектима – провераваће се путем симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно место – прописи и акти из надлежности органа (Уредба о безбедности и заштити деце
при коришћењу информационо-комуникационих
технологија) – провераваће се путем симулације
(усмено).
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно место – прописи из делокруга радног
места (Уредба о средствима за подстицање
програма или недостајућег дела средстава за
финансирање програма од јавног интереса која
реализују удружења) – провераваће се путем
симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 6:
• Посебна функционална компетенција за област
рада нормативних послова – припрему и израду
стручних мишљења и образложења различитих
правних аката (нацрта прописа, међународних
уговора итд.) – провераваће се путем симулације
(усмено).
• Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитичких послова – израду сек-

торских анализа – провераваће се путем симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно место – прописи из надлежности органа
(Закон о електронским комуникацијама) – провераваће се путем симулације (усмено).
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији
Министарства трговине, туризма и телекомуникација (www.mtt.gov.rs).
3. Провера понашајних компетенција:
Понашајне компетенције за радна места
под редним бројем 1, 2, 3, 4 и 6: управљање
информацијама; управљање задацима и остваривање резултата; оријентација ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних
односа и савесност, посвећеност и интегритет –
провераваће се путем психометријских тестова,
узорка понашања и интервјуа базираног на компетенцијама.
Понашајне компетенције за радно место
под редним бројем 5: Управљање информацијама; управљање задацима и остваривање
резултата; оријентација ка учењу и променама;
изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет и управљање људским ресурсима – провераваће се
путем психометријских тестова, узорка понашања
и интервјуа базираног на компетенцијама.
4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата за сва радна места: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем
интервјуа са комисијом (усмено).
V Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање – листу „Послови”.
VI Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима и
Министарства трговине, туризма и телекомуникација и у штампаној верзији на писарници Министарства трговине, туризма и телекомуникација,
Немањина 22-26, Београд.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс,
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку.
Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након
што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној
шифри у року од три дана од пријема пријаве,
достављањем наведеног податка на начин који су
у пријави назначили за доставу обавештења.
VII Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал
или оверена фотокопија дипломе или уверења
којим се потврђује стручна спрема; оригинал или
оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима
(кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном
испиту, подносе доказ о положеном правосудном
испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за инспектора (за радна
места под редним бројем 2 и 3); оригинал или
оверена фотокопија доказа о положеном посебном стручном испиту за тржишног инспектора (за
радна места под редним бројем 2 и 3); оригинал
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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.
Чланом 47 став 3 Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, бр. 36/15, 44/18 – др.
закон и 95/18), прописано је да лице на пробном
раду које је радни однос засновало на радном
месту инспектора на неодређено време и лице
које је засновало радни однос на радном месту
инспектора на неодређено време, а нема положен
испит за инспектора, полаже испит за инспектора
у року од шест месеци од дана заснивања радног
односа. Ставом 6 истог члана Закона прописано
је да изузетно, испит за инспектора није дужан да
полаже инспектор који је на дан ступања на снагу
овог закона имао најмање седам година радног
искуства на пословима инспекцијског надзора и
испуњава услове за обављање послова инспекцијског надзора (за радна места под редним
бројем 2 и 3).
Кандидати који немају положен посебан стручни
испит за тржишног инспектора примају се на рад
уз обавезу да тај испит полажу у роковима и на
начин прописан Правилником о програму и начину полагања посебног стручног испита за тржишног инспектора („Службени гласник РС”, број
59/11) (за радна места под редним бројем 2 и 3).
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису
именовани јавни бележници, приложени докази
могу бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као
поверени посао). Као доказ се могу приложити
и фотокопије докумената које су оверене пре 1.
марта 2017. године у основним судовима, односно
општинскоj управи. Фотокопије докумената које
нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених,
уверење о положеном државном стручном испиту
за рад у државним органима, односно уверење о
положеном правосудном испиту.

IX Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који
испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у
обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак
ће се спровести почев од 27.09. 2021. године, о
чему ће кандидати бити обавештени на контакте
(бројеве телефона или електронске адресе) које
наведу у својим пријавама или путем телеграма
на адресу наведену у пријави.
Провера општих функционалних компетенција,
посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за
управљање кадровима, у Палати „Србија”, Нови
Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источно
крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се
обавити у просторијама Министарства трговине,
туризма и телекомуникација, Београд, Немањина
22-26. Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају
се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве
телефона или електронске адресе) које наведу у
својим пријавама, или путем телеграма на адресу
наведену у пријави.
X Општи услови за запослење: држављанство
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао
радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван
на казну затвора од најмање шест месеци.
XI Трајање радног односа: За сва радна места
радни однос се заснива на неодређено време.
XII Лица која су задужена за давање обавештења о конкурсу: Маја Наков и Андријана Блонд, контакт телефони: 011/3616-269 и
011/3617-896.
XIII Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом или предају непосредно
на писарници Министарства трговине, туризма и
телекомуникација, Немањина 22-26, Београд, са
назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места” (назив радног места).
НАПОМЕНE: Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, кандидатима су при запошљавању у државни орган под једнаким условима
доступна сва радна места и избор кандидата врши
се на основу провере компетенција.

Законом о општем управном поступку („Службени
гласник РС”, број 18/16), између осталог, прописано је да су органи у обавези да по службеној
дужности, када је то неопходно за одлучивање,
у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне
податке о чињеницама садржаним у службеним
евиденцијама, осим ако странка изричито изјави
да ће податке прибавити сама. Потребно је да
учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве
његови подаци из службених евиденција.

Положен државни стручни испит није услов нити
предност за заснивање радног односа.

VIII Рок за подношење доказа: Кандидати
који су успешно прошли претходне фазе изборног
поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом
позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од
дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју
је именовао министар трговине, туризма и телекомуникација.

Кандидати који не доставе наведене доказе који
се прилажу у конкурсном поступку, односно који
на основу достављених или прибављених доказа
не испуњавају услове за запослење, писмено се
обавештавају да су искључени из даљег изборног
поступка. Докази се достављају на адресу Министарства трговине, туризма и телекомуникација,
Немањина 22-26, Београд.
Бесплатна публикација о запошљавању

Кандидати који први пут заснивају радни однос
у државном органу подлежу пробном раду од
6 месеци. Кандидати без положеног државног
стручног испита примају се на рад под условом
да тај испит положе до окончања пробног рада.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве, биће одбачене решењем конкурсне комисије.

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање, интернет
презентацији и огласној табли Министарства трговине, туризма и телекомуникација, на интерент
презентацији Службе за управљање кадровима и
на порталу е-Управе.
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.

ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Београд, Косовска 31

На основу чл. 47, 48, 54 и 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, Закључка Комсије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број
112-7117/2021 од 29. јула 2021. године, Државно правобранилаштво оглашава

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

1. Правобранилачки помоћник –
послови заступања и припреме
извештаја, у звању саветник
1 извршилац

Опис послова: обрађује сложене предмете из
једне или више области права и обавља сложене послове из надлежности делокруга рада
сектора у вези са одговарајућим поступцима у
заступању државних органа, посебних организација и јавних установа чији је оснивач Република
Србија, а које се финансирају из буџета Републике Србије пред судовима, органима управе и другим надлежним органима уз повремени надзор
заменика, односно Правобранилачког помоћника
– послови заступања и анализе, односно Правобранилачког помоћника – послови заступања и
праћења судске праксе; води електронску евиденцију и праћење предмета којима је задужен;
обавештава Правобранилачког помоћника –
послови заступања и анализе, односно заменика
о свим уоченим променама у оквиру предмета
којима је задужен; припрема извештај о присуствовању рочиштима за претходни месец до сваког 5. у месецу; припрема извештај о окончаним
предметима до 10. у месецу за претходни месец;
обавља и друге послове по налогу Правобраниоца или заменика.
Услови: стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три
године радног искуства у струци, положен правосудни испит и потребне компетенције за то радно
место.
Место рада: Београд, Косовска 31.

2. Правобранилачки помоћник –
саветник, у звању саветник
у Одељењу у Лесковцу
1 извршилац

Опис послова: обрађује сложене предмете из
једне или више области права уз редован надзор
заменика односно Правобранилачког помоћника – послови заступања у Одељењу у Лесковцу
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и обавља сложене послове уз редован надзор
заменика односно Правобранилачког помоћника – послови заступања у Одељењу у Лесковцу,
из надлежности сектора, односно одељења у
заступању државних органа, посебних организација и јавних установа чији је оснивач Република
Србија, а које се финансирају из буџета Републике Србије пред судовима, органима управе и другим надлежним органима; стара се о реализацији
правноснажних одлука и наплати трошкова; обавештава Правобранилачког помоћника – послови заступања у Одељењу у Лесковцу, односно
заменика по чијим инструкцијама ради о уоченим
променама до којих дође у току поступка, у предметима којима је задужен, припрема извештај о
присуствовању рочиштима за претходни месец
до сваког 5. у месецу; припрема извештај о окончаним предметима до 10. у месецу за претходни
месец; обавља и друге послове по налогу Правобраниоца и заменика.
Услови: стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три
године радног искуства у струци, положен правосудни испит и потребне компетенције за то радно
место.
Место рада: Врање, Краља Стефана Првовенчаног 1.

3. Правобранилачки помоћник
– самостални саветник, у звању
самостални саветник
у Одељењу у Суботици
1 извршилац

Опис послова: обрађује сложене предмете из
једне или више области права и обавља сложене послове из из делокруга рада Одељења
у вези са одговарајућим поступцима у заступању државних органа, посебних организација
и јавних установа чији је оснивач Република
Србија, а које се финансирају из буџета Републике Србије пред судовима, органима управе
и другим надлежним органима, по овлашћењу
заменика, уз општа усмерења заменика; прати и сигнализира тенденције и појаве другачијих правних решења у одређеним областима у оквиру свог реферата; припрема нацрт
извештаја о конкретним предметима или групама предмета, у оквиру свог реферата и предлаже решења; анализира и обавештава заменика
о новим масовним тужбама које је приметио у
одељењу; прати став судске праксе поводом
масовних предмета у сектору односно одељењу
и упознаје заменика са истим; врши надзор и
координацију рада правобранилачких помоћника у нижим звањима у оквиру одељења; припрема нацрте стручних извештаја, анализа и
обавештења; припрема извештај о присуствовању рочиштима за претходни месец до сваког 5. у месецу; припрема извештај о окончаним предметима до 10. у месецу за претходни
месец; обавља и друге послове по налогу Правобраниоца или заменика.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке 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
пет година радног искуства у струци, положен
правосудни испит и потребне компетенције за то
радно место.
Место рада: Суботица, Трг Лазара Нешића 1.
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4. Административно-технички
послови, у звању референт

7. Административно-технички
послови, у звању референт

Опис послова: обавља послове пријема поште;
обавља послове 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, извршне и друге предмете; обавља
послове пријема, контроле и улагања парничних, ванпарничних и других предмета у одређене
роковнике; 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 Правобраниоца, секретара и шефа писарнице.

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.

Писарница
2 извршиоца

у Одељењу у Ужицу
1 извршилац

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 компетнције за то радно место.
Место рада: Београд, Косовска 31.

5. Административно-технички
послови, у звању референт

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 компетнције за то радно место.
Место рада: Ужице, Наде Матић 6.

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 компетнције за то радно место.
Место рада: Зајечар, Генерала Гамбете бб.

6. Административно-технички
послови, у звању референт
у Одељењу у Пожаревцу
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, 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 компетнције за то радно место.
Место рада: Пожаревац, Јована Шербановића 4.

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,
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врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
За радна места под редним бројем 1 и 2:
– Посебна функционална компетенција
за област рада: област послови заступања
(познавање прописа релевантних за надлежност
Државног правобранилаштва, поседовање знања
и вештина у пословима заступања из надлежности Државног правобранилаштва; вештине презентације), провераваће се писаним (тест) и усменим
путем (разговор са кандидатом).
– Посебна функционална компетенција за
одређено радно место: поседовање знања и
вештина за састав иницијалних аката, поднесака и правних лекова и других аката у пословима
заступања (Закон о правобранилаштву, Закон о
парничном поступку, Закон о облигационим односима, Закон о извршењу и обезбеђењу), провераваће се провераваће се писаним (тест) и усменим
путем (разговор са кандидатом).
– Посебна функционална компетенција за
одређено радно место: способност оптимизације динамике рада независно од броја и сложености предмета, рокова и ресурса уз рад на терену, провераваће се провераваће се писаним (тест)
и усменим путем (разговор са кандидатом).
За радно место под редним бројем 3:
– Посебна функционална компетенција
за област рада: област студијско-аналитички
послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација), провераваће се писаним (тест) и усменим
путем (разговор са кандидатом).
– Посебна функционална компетенција
за област рада: област послови заступања
(познавање прописа релевантних за надлежност
Државног правобранилаштва, поседовање знања
и вештина у пословима заступања из надлежности Државног правобранилаштва; вештине презентације), провераваће се писаним (тест) и усменим
путем (разговор са кандидатом).
– Посебна функционална компетенција за
одређено радно место: поседовање знања и
вештина за састав иницијалних аката, поднесака и правних лекова и других аката у пословима
заступања (Закон о правобранилаштву, Закон о
парничном поступку, Закон о облигационим односима, Закон о извршењу и обезбеђењу), провераваће се провераваће се писаним (тест) и усменим
путем (разговор са кандидатом).
За радна места под редним бројем 4, 5, 6 и
7:
– 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).

петенције 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 базираном на компетенцијама и упитника.
Интервју са Конкурсном комисијом и вредновање кандидата за сва извршилачка радна места: Процена мотивације за рад на радном
месту у органу и прихватање вредности државних
органа – провераваће се путем интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).
IV 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 13. септембра 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 правобранилаштва, Београд,
Косовска 31.

– 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).

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.

– 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).

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;

Провера понашајних компетенција за сва
извршилачка радна места: Понашајне комБесплатна публикација о запошљавању

– оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном правосудном испиту – за радна места
под редним бр. 1, 2. и 3;
– оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном државном стручном испиту за рад
у државним органима за радна места под редним бројем 4, 5, 6 и 7 (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);
– 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, уверење о
положеном правосудном испиту 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.
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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.
За радна места под редним бројем 4, 5, 6 и
7: 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 веб-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”.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

прво се проверавају опште функционалне компетенције.

Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
КАНЦЕЛАРИЈА САВЕТА ЗА
НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ И
ЗАШТИТУ ТАЈНИХ ПОДАТАКА

У изборном поступку проверавају се следеће опште функционалне компетенције и
то:
• организација и рад државних органа Републике
Србије – провераваће се путем теста (писмено),
• дигитална писменост – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару),
• пословна комуникација – провераваће се путем
симулације (писмено).

На основу чл. 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05
– исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 –
исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18
и 157/20), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и
јавном конкурсу за попуњавање радних места у
државним органима („Службени гласник РС”, бр.
2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
51 број: 112-3860/2021 од 27. априла 2021. године, Канцеларија Савета за националну безбедност
и заштиту тајних података оглашава

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост” (поседовање знања и вештина у основама коришћења
рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табеларне калкулације), ако учесник
конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о 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.

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА

Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати
доказ који је приложен уместо тестовне провере.

I Орган у коме се радно место попуњава:
Канцеларија Савета за националну безбедност
и заштиту тајних података, Београд, Немањина
22-26

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији
Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

II Радно место које се попуњава:

IV Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила
за проверу општих функционалних компетенција,
врши се провера посебнх функционалних компетенција, и то:
– Посебна функционална компетенција за област
рада административни послови (канцеларијско
пословање, методе и технике прикупљања, евидентирања и ажурирања података у базама података), провераваће се писмено путем писане
симулације.
– Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи и акти из надлежности
организације органа (Закон о тајности података и
Уредба о оснивању Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података),
провераваће се путем симулације (писмено).
– Посебна функционална компетенција за радно место – страни језик, енглески језик, ниво А2,
провераваће се путем теста, писмено.
– Посебна функционална компетенција за радно
место – возачка дозвола Б категоријe, доказиваће
се путем оверене фотокопије возачке дозволе.

Београд, Немањина 22-26

1. Радно место за подршку
руковаоцу Централног регистра за
стране тајне податке разврстано у
звање референт

у Одсеку за заштиту тајних података и
Централни регистар страних
тајних податка
1 извршилац
Опис послова: Обавља послове пријема,
завођења и експедиције поште која се односи
на стране тајне податке; припрема и прослеђује
документа у подрегистре за стране тајне податке
у другим државним органима; врши евиденцију
поште у интерним доставним књигама и води
помоћне књиге за Централни регистар; одговоран је за криптозаштиту страних тајних података;
врши преглед, проверу прилога, евидентирање,
задуживање, раздуживање и врши послове архивирања; учествује у уништавању страних тајних
података; обавља умножавање и техничку обраду
материјала; обавља послове курирске доставе и
послове превоза поште; обавља и друге послове
по налогу шефа Одсека.
Услови: средња стручна спрема; најмање 2 године радног искуства у струци; положен државни
стручни испит; безбедносни сертификат издат за
податак и документ означен степеном тајности
„државна тајна“; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Београд, Немањина 22-26.
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак се спроводи у 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
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Напомена: Учесник конкурса је дужан да оверену фотокопију возачке дозволе Б категорије достави уз пријавни образац.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на сајту Канцеларије Савета за
националну безбедност и заштиту тајних података
(https://nsa.gov.rs/tekst/1238/javni-konkursi.php/).
V 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, узорака понашања и
интервјуа базираног на компетенцијама.
VI Интервју са комисијом: Процена мотивације
за рад на радном месту и прихватање вредности
државних органа провераваће се путем интервјуа
са Конкурсном комисијом (усмено).
VII Адреса на коју се подноси попуњен
Образац пријаве на јавни конкурс: Прија-

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

Администрација и управа

ве на конкурс шаљу се поштом или непосредно
на адресу Канцеларија Савета за националну
безбедност и заштиту тајних података, Београд,
Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс
за попуњавање извршилачког радног места”.
VIII Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Драгана Анђелковић Петрушић и Вишеслава Домановић, телефон: 011/361-6564, од 09.00 до 13.00 часова.
IX Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци.
X Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања конкурса у
периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање.
XI Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима и
Канцеларије Савета за националну безбедност и
заштиту тајних података или у штампаној верзији
на писарници Канцеларије Савета за националну
безбедност и заштиту тајних података Београд,
Немањина 22-26.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс,
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од дана пријема
пријаве, достављањем наведеног податка на
начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.
XII Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима; оригинал
или оверена фотокопија доказа о радном искуству
у струци (потврда, решење и други акти којима се
доказује на којим пословима, са којом стручном
спремом и у ком временском периоду је стечено
радно искуство); оригинал или оверена фотокопија потврде да кандидату раније није престајао
радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа издате од
стране државних органа у коме је учесник јавног
конкурса био у радном односу.
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 могу се приложити
и фотокопије докумената које су оверене пре 1.
марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама. Фотокопије докумената
које нису оверене од надлежног органа неће се
разматрати.
Бесплатна публикација о запошљавању

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених,
уверење о положеном државном стручном испиту
за рад у државним органима. Одредбом члана 9.
и члана 103 Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС”, бр. 18/16 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.
Потребно је да кандидат у делу Изјава* у обрасцу
пријаве заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
XIII Рок за подношење доказа: Кандидати
који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет (5) радних дана
од дана пријема обавештења, доставе наведене
доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе доказе који се прилажу
у конкурсном поступку, односно који на основу
достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података, Немањина 22-26, Београд.
Кандидат који поседује безбедносни сертификат
издат за податак и документ означен степеном
тајности „државна тајна”, доставља доказ о поседовању сертификата.
Кандидат који не поседује безбедносни сертификат издат за податак и документ означен степеном тајности „државна тајна”, подлеже посебној
безбедносној провери, у складу са Правилником
о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Канцеларији Савета Број: 110-00-1/201901 од 5. јула 2019.године и Законом о тајности
података.
XIV Трајање радног односа: 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. Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, којим је 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.
XV Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 29.09.2021. године, о чему ће
учесници конкурса бити обавештени имејл-адресе и контакт телефоне које су навели у својим
пријавама.

и времену спровођења наредне фазе изборног
поступка на контакте (бројеве телефона или
е-mail адресе), које наведу у својим обрасцима
пријаве.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју
је именовао директор Канцеларије Савета за
националну безбедност и заштиту тајних података.
Овај конкурс објављује се на веб-страници Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података www.nsa.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.
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.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
Београд

На основу чл. 54 и 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 и
67/21), чл. 2, 3, 4 став 2 и 5 Одлуке о образовању
и начину рада конкурсне комисије за спровођење
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у Служби Народне скупштине 21 Број
02-1388/21 од 28. јула 2021. године

НАРОДНА СКУПШТИНА
оглашава јавни конкурс за
попуњавање извршилачких радних
места у Служби Народне скупштине
I Орган у коме се раднo местo попуњава:
Народна скупштина, Београд, Улица краља Милана 14 и Трг Николе Пашића 13
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за послове
стручне подршке протокола,
које је разврстано у звање
самостални саветник

у Одељењу за послове протокола,
у Генералном секретаријату
Народне скупштине
1 извршилац

Провера општих и посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у просторијама Службе за управљање кадровима, у Палати „Србија”, Нови Београд, Булевар
Михајла Пупина 2 (источно крило), а интервју са
Комисијом ће се обавити у просторијама Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту
тајних података, Немањина 22-26.

Опис: oбавља сложене послове у Одељењу,
учествује у реализацији програма протоколарних активности у Народној скупштини, као и у
пратњи званичних делегација које се налазе
у посети Републици Србији; учествује у организацији свечаних ручкова, вечера, коктела и
других протоколарних догађаја за које су неопходне угоститељске услуге; учествује у припреми и уређењу просторија у Народној скупштини
за церемонијалне прилике; учествује у припреми
програма посета Републици Србији и по потреби,
у пратњи званичних делегација Народне скупштине на путовањима у земљи и иностранству; учествује у пружању техничке подршке у организацији
званичних посета и догађаја који се организују у
Народној скупштни, као и логистичких информација у вези тих посета и догађаја; oбавља и друге
послове из делокруга рада Одељења по налогу
начелника Одељења и генералног секретара.

Кандидати који успешно прођу једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту

Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-на-
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учног поља друштвено-хуманистичких наука на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету, најмање пет година радног искуства
у струци и положен државни стручни испит, као
и потребне компетенције за обављање послова
радног места.

2. Радно место за помоћне стручне
послове за потребе одбора, које је
разврстано у звање млађи саветник
у Одељењу за економско-финансијска
питања, у Сектору за законодавство
1 извршилац

Опис: обавља прецизно одређене, али сложене послове којима пружа стручну подршку
државним службеницима у Одељењу који раде
послове у вишем звању; учествује у припреми
седнице одбора; врши електронску припрему седнице одбора; учествује у организовању састанака
секретара одбора са председником и члановима
одбора, присуствује састанку и сачињава белешку
о одржаном састанку; припрема стручне информације за секретара одбора; присуствује седници
одбора, прати ток седнице и резултате гласања,
ради припреме записника; упознаје се са текућим
активностима Народне скупштине и прикупља
податке од значаја за рад одбора коришћењем
свих расположивих ресурса; прати прописе од
значаја за рад одбора, упознаје се са предметима
одбора и сачињава списак предложених и донетих аката из делокруга рада одбора; обавља и
друге послове из делокруга рада одбора по налогу руководиоца Сектора, начелника Одељења и
секретара одбора.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање једну годину радног искуства у струци или најмање
пет година радног стажа у државним органима и
положен државни стручни испит, као и потребне
компетенције за обављање послова радног места.

3. Радно место за пратеће стручне
послове за потребе посланичке
групе, које је разврстано у звање
саветник
у Одељењу за послове посланичких
група, у Сектору за законодавство
1 извршилац

Опис: обавља прецизно одређене, али сложене
послове; помаже народним посланицима у припреми предлога аката и у формулисању посланичких питања и амандмана на предлоге аката;
прати ток седнице Народне скупштине и помаже
народним посланицима у припреми материјала од
значаја за тачке дневног реда седнице Народне
скупштине; прати прописе, припрема анализе,
прати текуће активности Народне скупштине и
прикупља податке од значаја за рад посланичке
групе; учествује у организацији састанака посланичке групе, присуствује тим састанцима и остварује контакт са представницима државних органа, организација и тела, као и других институција
по упутству председника посланичке групе или
народних посланика; учествује у припреми одговора и мишљења за народне посланике поводом
иницијатива, петиција, представки и предлога
које грађани и организације упућују посланичкој
групи; комплетира и систематизује материјале
који се налазе у скупштинској процедури (предло-
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ге аката, амандмане, мишљења предлагача акта и
надлежног одбора) за потребе посланичке групе;
помаже у организовању конференција за штампу народних посланика и припреми саопштења
за јавност; обавља и друге послове из делокруга рада Одељења по налогу председника посланичке групе, начелника Одељења и руководиоца
Сектора.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање
три године радног искуства у струци и положен
државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

4. Радно место за помоћне стручне
послове за потребе посланичке
групе, које је разврстано у звање
млађи саветник
у Одељењу за послове посланичких
група, у Сектору за законодавство
1 извршилац

Опис: обавља прецизно одређене, али сложене
послове којима пружа стручну подршку државним службеницима у Одељењу који раде послове
у вишем звању; стара се о благовременој предаји
аката (предлога закона, декларација, резолуција,
амандмана и др.) писарници Народне скупштине
које чланови посланичке групе упућују Народној
скупштини и аката које упућују другим државним
органима, организацијама и телима; комплетира
материјале који се налазе у скупштинској процедури (предлоге аката, амандмане, мишљења
предлагача акта и надлежног одбора) за потребе посланичке групе; помаже народним посланицима у прикупљању података за формулисање
посланичких питања; прати ток седнице Народне
скупштине и по потреби народним посланицима
доставља информације и податке у вези са тачкама дневног реда седнице Народне скупштине; прима од сарадника, представке, предлоге
и петиције које грађани, органи и организације
упућују председнику и члановима посланичких
група, учествује у припреми одговора и стара се о
њиховој експедицији; обавља и друге послове из
делокруга рада Одељења по налогу председника
посланичке групе, начелника Одељења и руководиоца Сектора.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање једну годину радног искуства у струци или најмање
пет година радног стажа у државним органима и
положен државни стручни испит, као и потребне
компетенције за обављање послова радног места.

5. Административни секретар за
потребе посланичке групе, које је
разврстано у звање референт
у Одељењу за послове посланичких
група, у Сектору за законодавство
2 извршиоца

Опис: обавља административно-техничке послове за потребе посланичке групе, прима материјал
за седнице Народне скупштине и њених радних
тела и доставља га председнику и члановима
посланичке групе; обавештава народне послани-

ке о дану и времену одржавања седнице Народне
скупштине и састанака посланичке групе и води
евиденцију о присутности народних посланика на
састанку; стара се о благовременој предаји аката (предлога закона, декларација, резолуција,
амандмана и др.) писарници Народне скупштине
које чланови посланичке групе упућују Народној
скупштини и аката које упућује државним органима, организацијама и телима; комплетира материјале који се налазе у скупштинској процедури
(предлоге аката, амандмане, мишљења предлагача акта и надлежног одбора) за потребе посланичке групе; прати седнице Народне скупштине
и по потреби, током седнице, народним посланицима доставља потребне податке и акте; одговара на позиве грађана у вези са радом Народне
скупштине, евидентира њихове предлоге, сугестије и жалбе и о томе обавештава председника
и чланове посланичке групе; прима иницијативе, представке, предлоге и петиције које грађани, органи и организације упућују председнику
посланичке групе и народним посланицима и по
потреби, доставља их саветнику посланичке групе ради припреме одговора на њих и стара се о
њиховој експедицији; стара се о благовременом
требовању канцеларијског материјала за потребе посланичке групе и о послужењу народних
посланика, као и грађана који долазе у посланичку групу; води евиденцију о присуству народних
посланика на седници Народне скупштине и, по
потреби, врши пребројавање гласова на седници
Народне скупштине; обавља и друге послове из
делокруга рада Одељења по налогу председника
посланичке групе, начелника Одељења и руководиоца Сектора.
Услови: средње образовање у четворогодишњем
трајању, гимназија или средња стручна школа друштвеног, природног или техничког смера,
најмање две године радног искуства у струци и
положен државни стручни испит, као и потребне
компетенције за обављање послова радног места.

6. Административни секретар за
потребе одбора, које је разврстано у
звање референт
у Одељењу за одбрану и национална
питања, у Сектору за законодавство
1 извршилац

Опис: по налогу секретара одбора доставља сазив
за седницу одбора члановима одбора, односно
њиховим заменицима; председнику и потпредседницима Народне скупштине; генералном секретару, заменицима и помоћницима генералног
секретара; посланичким групама, организационој
јединици за односе са јавношћу, Влади и предлагачу акта; врши електронску припрему седнице
одбора; обавештава све чланове одбора о времену и месту одржавања седнице; обезбеђује
салу за одржавање седнице и састанака одбора
и присуство пратећих служби неопходних за рад
одбора (стенографе, сниматеље, бифе, протокол
и др.); умножава материјал по упутству секретара одбора и благовремено га доставља члановима и заменицима чланова одбора; присуствује
седници одбора, води евиденцију о присутнима
на седници и састанку одбора о чему извештај
доставља надлежној организационој јединици
за финансијско-материјалне послове у Народној
скупштини; ажурира оригиналну документацију и
обрађене предмете и доставља их архиву, односно писарници Народне скупштине; по потреби,
припрема преглед, односно списак амандмана на
предлог закона који се разматра на седници одбора; води евиденцију предмета, односно представки упућених одбору и експедује материјал одбора на одговарајуће адресе; води евиденцију о
давању сала за одржавање седница и састанака;
води евиденцију о присуству народних посланика на седници Народне скупштине и, по потреби,
врши пребројавање гласова на седници Народне
скупштине; обавља и друге административно-техничке послове из делокруга рада одбора по налогу руководиоца Сектора, начелника Одељења и
секретара одбора.
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Услови: средње образовање у четворогодишњем
трајању, гимназија или средња стручна школа друштвеног, природног или техничког смера,
најмање две године радног искуства у струци и
положен државни стручни испит, као и потребне
компетенције за обављање послова радног места.

међународних активности Народне скупштине и
рад делегација Народне скупштине при међународним и регионалним институцијама и организацијама; обавља и друге преводилачке послове
по налогу шефа Одсека, начелника Одељења и
руководиоца Сектора.

7. Радно место за пратеће стручне
послове за потребе Одељења, које је
разврстано у звање саветник

Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља филолошких наука (англиста) 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 пет година радног искуства
у струци и положен државни стручни испит, као
и потребне компетенције за обављање послова
радног места.

у Одељењу за спољне послове, у
Сектору за међународне односе
1 извршилац

Опис: обавља прецизно одређене, али сложене
послове; помаже секретару одбора у припреми
сазива, извештаја, амандмана одбора, предлога одлука, закључака, препорука, записника и
других докумената од значаја за рад одбора и
обавља стручне послове у вези са међународним
активностима Одбора, парламентарних делегација, посланичких група пријатељстава и Народне
скупштине; врши електронску припрему седнице
одбора; помаже секретару одбора у организовању
састанака са председником и члановима одбора
у вези са питањима из делокруга рада одбора;
помаже секретару одбора у припреми извештаја
о раду одбора и информација о обавезама одбора
и Народне скупштине које проистичу из важећих
прописа за потребе руководиоца Сектора; припрема кратке информације о предлозима закона
и других аката, из делокруга рада одбора, поднетих Народној скупштини ради разматрања и
доношења на седници Народне скупштине; помаже секретару одбора у стручној обради иницијатива, петиција, представки и предлога из делокруга рада одбора; присуствује седницама одбора
и прати ток седнице ради реализације одлука и
закључака донетих на седници; присуствује састанцима секретара одбора са председником и члановима одбора и сачињава белешку о одржаном
састанку; помаже секретару одбора у организовању јавног слушања и у изради аката од значаја за спровођење контролне, односно изборне
функције; обезбеђује за интернет и интранет сервер Народне скупштине припрему, објављивање и
ажурирање докумената и информација насталих у
раду одбора; у циљу информисања чланова Одбора, парламетарних делегација и посланичких група пријатељстава упознаје се са текућим активностима Народне скупштине и прикупља податке
од значаја за њихов рад, коришћењем свих расположивих ресурса; помаже у организацији посета
делегација Народној скупштини; обавља и друге
послове по налогу секретара одбора, начелника
Одељења и руководиоца Сектора.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету и најмање три године радног искуства у струци и положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

8. Радно место за стручну подршку
– преводилац за енглески језик у
Одсеку, које је разврстано у звање
самостални саветник
у Одсеку за послове превођења,
у Одељењу за спољне послове,
у Сектору за међународне односе
1 извршилац

Опис: обавља сложене преводилачке послове
за потребе Народне скупштине; усмено преводи
(консекутивно и симултано) на билатералним и
мултилатералним састанцима у оквиру редовних
међународних активности Народне скупштине
у земљи и иностранству; писано преводи радне
акте и дописе потребне за обављање редовних
Бесплатна публикација о запошљавању

III Место рада: Београд, Улица краља Милана
14 и Трг Николе Пашића 13.
IV Компетенције које се проверавају у
изборном поступку: Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се
спроводи интервју са комисијом.
Напомена: Сматра се да је кандидат испунио
мерила ако је у изборном поступку на јавном
конкурсу остварио најмање 36 бодова укупно
за избор за извршилачко радно место које није
руководеће и уколико није претходно искључен
из изборног поступка.
Кандидати који су освојили један бод у провери одређене компетенције, односно не испуне
унапред одређено мерило за проверу одређене
компетенције или се не одазову позиву да учествују у провери једне компетенције, искључују се
из даљег тока изборног поступка, о чему се обавештавају на контакте (електронске адресе или
бројеве телефона), које наведу у својим пријавама.
1. Провера општих функционалних компетенција за сва изршилачка радна места:
– организација и рад државних органа РС – провераваће се путем теста;
– дигитална писменост – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
– пословна комуникација – провераваће се путем
теста.
Напомена: Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет страници Службе за управљање кадровима, www.suk.
gov.rs. Резултати провере општих функционалних
компетенција за кандидата који је испунио мерила на провери општих функционалних компетенција у једном конкурсном поступку имају важност
трајања у конкурсним поступцима у Народној
скупштини који се спроводе у наредне две године
од дана спроведене провере, осим ако кандидат
не захтева нову проверу општих функционалних
компетенција.
Кандидату који је остварио један бод на провери
једне од општих функционалних компетенција,
поново се проверавају све опште функционалне
компетенције у другом конкурсном поступку који
се спроводи у Народној скупштини.
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:
1. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – прописи и акти из
надлежности органа (Устав, Закон о Народној

скупштини, Пословник Народне скупштине, Закон
о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије), провераваће се путем теста.
2. Посебна функционална компетенција у одређеној oбласти рада – послови међународне сарадње
/ европских интеграција (пословно-дипломатски
протокол и дипломатска пракса), провераваће се
усмено (предлог решавања одређеног задатка).
3. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – знање енглеског језика
(ниво Б1), провераваће се путем теста.
За радно место под редним бројем 2:
1. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Устав, Закон о Народној скупштини, Пословник Народне скупштине, Јединствена
методолошка правила за израду прописа), провераваће се путем теста.
2. Посебна функционална компетенција у одређеној oбласти рада – нормативни послови (законодавни процес), провераваће се усмено (предлог
решавања одређеног задатка).
3. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – знање енглеског језика
(ниво А1), провераваће се путем теста.
За радно место под редним бројем 3:
1. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Устав, Закон о Народној скупштини, Пословник Народне скупштине, Јединствена
методолошка правила за израду прописа), провераваће се путем теста.
2. Посебна функционална компетенција у одређеној области рада – нормативни послови (законодавни процес), провераваће се усмено (предлог
решавања одређеног задатка).
3. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – знање енглеског језика
(ниво A2), провераваће се путем теста.
За радно место под редним бројем 4:
1. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Устав, Закон о Народној скупштини, Пословник Народне скупштине, Јединствена
методолошка правила за израду прописа), провераваће се путем теста.
2. Посебна функционална компетенција у одређеној oбласти рада – нормативни послови (законодавни процес), провераваће се усмено (предлог
решавања одређеног задатка).
3. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – знање енглеског језика
(ниво А2), провераваће се путем теста.
За радно место под редним бројем 5:
1. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о Народној скупштини,
Пословник Народне скупштине, Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе),
провераваће се путем теста.
2. Посебна функционална компетенција у одређеној oбласти рада – административни послови
(канцеларијско пословање органа државне управе), провераваће се усмено (предлог решавања
одређеног задатка).
За радно место под редним бројем 6:
1. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о Народној скупштини,
Пословник Народне скупштине, Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе),
провераваће се путем теста.
2. Посебна функционална компетенција у одређеној oбласти рада – административни послови
(канцеларијско пословање органа државне управе), провераваће се усмено (предлог решавања
одређеног задатка).
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За радно место под редним бројем 7:
1. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Устав, Закон о Народној скупштини, Пословник Народне скупштине) и релевантни
прописи, акти, процедуре, методологије, софтвери и др. (релевантни нормативни оквир – споразуми, резолуције, конвенције, декларације у
домену рада), провераваће се путем теста.
2. Посебна функционална компетенција у одређеној oбласти рада – послови међународне сарадње
и европских интеграција (пословно-дипломатски
протокол и дипломатска пракса), провераваће се
усмено (предлог решавања одређеног задатка).
3. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место, знање енглеског језика
(ниво Б1) – провераваће се путем теста.
За радно место под редним бројем 8:
1. Посебна функционална компетенција у одређеној oбласти рада – послови међународне сарадње
и европских интеграција (политички систем
и спољна политика Републике Србије; основе
правног и политичког система ЕУ), провераваће
се путем теста.
2. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Устав, Закон о Народној скупштини,
Пословник Народне скупштине, Закон о изгледу
и употреби грба, химне и заставе), провераваће
се путем теста.
3. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – релевантне процедуре,
методологије, софтвери и опрема из делокруга радног места (вештина усменог превођења:
искуство или обука у симултаном и консекутивном превођењу), провераваће се усмено (предлог
решавања одређеног задатка).
3. Понашајне компетенције за сва извршилачка радна места: Понашајне компетенције
(управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација
ка учењу и променама, изградња и одржавање
професионалних односа, савесност, посвећеност
и интегритет) – провераваће се путем интервјуа
базираног на компетенцијама. Резултати провере понашајних компетенција кандидата који је
испунио мерила у једном конкурсном поступку
имају важност трајања у конкурсним поступцима
у Народној скупштини који се спроводе у наредне
две године од дана спроведене провере.
4. Интервју са 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.
V Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет страници
Народне скупштине (www.parlament.gov.rs) или
у штампаној верзији у просторијама писарнице
Службе Народне скупштине, Улица краља Милана
14. Пријаве на конкурс могу се поднети поштом
или непосредно писарници Народне скупштине,
Улица краља Милана 14.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс,
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве
након што комисија састави списак кандидата
међу којима се спроводи изборни поступак. Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној
шифри у року од три дана од пријема пријаве,
достављањем наведеног податка на начин који је
у пријави назначио за доставу обавештења.
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Докази који се прилажу уз образац пријаве су
писани докази о знању рада на рачунару и о
знању енглеског језика.
У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост”, ако кандидат
поседује важећи сертификат, потврду или други
одговарајући доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и жели да на основу њега
буде ослобођен тестирања компетенције – „дигитална писменост”, неопходно је да уз пријавни
образац (уредно и у потпуности попуњен у делу
Рад на рачунару*), достави и тражени доказ у
оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом
у достављени доказ не може потпуно да оцени
поседовање ове компетенције.
Ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други доказ о знању енглеског језика, на
траженом нивоу и жели да на основу њега буде
ослобођен тестирања компетенције – знање страног језика, неопходно је да уз пријавни образац
(уредно и у потпуности попуњен у делу Знање
страних језика који су тражени конкурсом*), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној
фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом
у достављени доказ не може потпуно да оцени
поседовање ове компетенције.
VI 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 уверења да лице није осуђивано; оверена фотокопија дипломе или уверења
којим се потврђује стручна спрема која је наведена у условима за радно место; оригинал или
оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима
(кандидат/ти са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном
испиту подносе доказ о положеном правосудном
испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења
и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом
је стечено радно искуство). Државни службеник
који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге
рођених подноси решење о распоређивању или
премештају на радно место у органу у коме ради
или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису
именовани јавни бележници, приложени докази
могу бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као
поверени посао). Као доказ се могу приложити
и фотокопије докумената које су оверене пре 1.
марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама. Фотокопије докумената
које нису оверене од надлежног органа неће се
разматрати.
Напомена: Законом о општем управном поступку
(„Службени гласник РС”, број 18/16 и 95/18 – др.
пропис) прописано је, између осталог, да су органи у обавези да по службеној дужности, када је
то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид,
обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама,
осим ако странка изричито изјави да ће податке
прибавити сама. Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о

држављанству, извод из матичне књиге рођених,
уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење
о положеном правосудном испиту као и уверење
које издаје МУП да кандидат није осуђиван.
Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*,
у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели
да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
VII Рок за подношење осталих доказа: Кандидати који су успешно прошли претходне фазе
изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном
комисијом позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе
наведене доказе који се прилажу у конкурсном
поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који
се прилажу у конкурсном поступку, односно који
на основу достављених или прибављених доказа
не испуњавају услове за запослење, писмено се
обавештавају да су искључени из даљег изборног
поступка.
VIII Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који
испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у
обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће
се спровести, почев од 15. септембра 2021. године, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (електронске адресе или бројеве телефона),
које наведу у својим пријавама.
Провере општих функционалних компетенција,
понашајних компетенција, посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном
комисијом ће се обавити у просторијама Зграде Народне скупштине, Улица краља Милана
14. Учесници конкурса који су успешно прошли
једну фазу изборног поступка обавештавају се
о датуму, месту и времену спровођења наредне
фазе изборног поступка на контакте (електронске адресе или бројеве телефона), које наведу у
својим пријавама.
IX Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци.
Трајање радног односа: За сва оглашена радна места радни однос се заснива на неодређено
време.
X Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу, у периоду од 10.00 до 12.00 часова:
Наташа Беговић 011/3200-620 и Хелена Арсенијевић 011/3026-013, Одељење за људске ресурсе.
XI Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на конкурс: Народна скупштина,
Одељење за људске ресурсе, Улица краља Милана 14, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места (назив радног
места)”.
НАПОМЕНE: Кандидати који први пут заснивају
радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног
државног стручног испита примају се на рад под
условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним
стручним испитом немају предност у изборном
поступку у односу на кандидате без положеног
државног стручног испита.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве биће одбачене решењем конкурсне комисије.
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Овај конкурс се објављује на интернет страници
и огласним таблама Народне скупштине и у 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.

АГЕНЦИЈА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ
КОРУПЦИЈЕ
Београд

На основу чл. 9 Закона о спречавању корупције
(„Службени гласник РС”, бр. 35/19, 88/19 и 11/21
– аут. тум.), чл. 54 и 61 став 1 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр.
79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07
– измена, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09,
99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), чл. 9 ст. 3, чл. 10,
11 и 12 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за
попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21, у
даљем тексту: Уредба), чл. 4 и 5 Правилникa о
попуњавању радних места у Служби Агенције за
спречавање корупције број: 014-110-00-0007/1901/1 од 20.11.2020. године и члана 30 Правилника
о унутрашњем уређењу и ситематизацији радних
места у Служби Агенције за борбу против корупције број: 014-110-00-0003/19-01 од 14.03.2019.
године (у даљем тексту: Правилник), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
за попуњавање извршилачких
радних места
I Орган у коме се попуњавају радна места: Агенција за спречавање корупције, Београд,
Царице Милице 1
II Радна местa која се попуњавају:

1. Радно место за спровођење
поступака јавних набавки, у звању
виши саветник
Одсек за материјално-финансијске
послове, Одељење за материјалнофинансијске послове,
Сектор за опште послове
1 извршилац

Опис посла: Учествује у изради годишњег плана набавки; администрира рад комисије за спровођење јавних набавки; учествује у изради конкурсне документације и осталих аката; учествује
у изради кварталних и годишњих извештаја;
води одговарајуће евиденције из надлежности
Одељења; обавља друге послове по налогу претпостављених.

спровођење јавних набавки; учествује у изради конкурсне документације и осталих аката из
области набавки; учествује у изради кварталних и
годишњих извештаја; води одговарајуће евиденције из области набавки; обавља друге послове по
налогу претпостављених.
Услови за рад на радном месту: завршен економски или правни факултет – 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 и најмање пет година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; потребне
компетенције за обављање послова радног места
одређене у Обрасцу компетенција.
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Сагласно одредбама члана 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.
Изборни поступак спроводи се из више обавезних
фаза, и то следећим редоследом: провера општих
функционалних компетенција, провера посебних
функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са комисијом.
Кандидат који не испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције или се не
одазове позиву да учествује у провери једне компетенције искључује се из даљег тока изборног
поступка, о чему ће бити обавештен на начин који
је у пријави назначио за доставу обавештења.
У изборном поступку се проверавају:
1. Опште функционалне компетенције за
сва радна места:
– организација и рад државних органа Републике Србије – провера ће се вршити путем теста,
писмено;
– дигитална писменост – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
– пословна комуникација – провера ће се вршити
путем писмене симулације.

Услови за рад на радном месту: завршен економски или правни факултет – 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 и најмање седам година радног искуства у
струци; положен државни стручни испит; потребне компетенције за обављање послова радног места одређене у Обрасцу компетенција.

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост” (поседовање знања и вештина у основама коришћења
рачунара, основама коришћења интернета, обради текста, табеларне калкулације), ако учесник
конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању
знања и вештина из наведених области и жели
да на основу њега буде ослобођен тестирања
компетенције – „дигитална писменост”, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној
фотокопији. Комисија ће на основу приложеног
доказа донети одлуку да ли може или не може да
прихвати доказ који је приложен уместо тестовне
провере.

2. Радно место за пружање подршке
у спровођењу поступака јавних
набавки у звању самостални
саветник

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији
Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

Опис посла: Учествује у припреми годишњег
плана набавки; администрира рад комисије за

2. Посебне функционалне компетенције:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу
кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција врши
се провера посебних функционалних компетенција, и то:

Одсек за материјално-финансијске
послове, Одељење за материјалнофинансијске послове,
Сектор за опште послове
1 извршилац

Бесплатна публикација о запошљавању

За радно место под редним бројем 1:
– Посебна функционална компетенција за област
рада послови јавних набавки: методологија за
припрему и израду плана јавних набавки – провераће се путем писане симулације.
– Посебна функционална компетенција за радно
место: прописи из надлежности органа: Закон о
спречавању корупције („Сл. гласник РС” бр. 35/19,
88/19 и 11/21 – аутентично тумачење), провераће
се путем усмене симулације.
– Посебна функционална компетенција за радно
место: прописи из делокруга радног места: Закон
о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр.
91/19) и Правилник о начину обављања послова
јавних набавки у Агенцији за спречавање корупције, провераће се путем писане симулације.
За радно место под редним бројем 2:
– Посебна функционална компетенција за област
рада послови јавних набавки: методологија за
заштиту права у поступку јавних набавки, провераће се путем писане симулације.
– Посебна функционална компетенција за радно
место: прописи из надлежности органа: Закон
о спречавању корупције („Сл. гласник РС”, бр.
35/19, 88/19 и 11/21 – аутентично тумачење),
провераће се путем усмене симулације.
– Посебна функционална компетенција за радно
место: прописи из делокруга радног места: Закон
о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр.
91/19) и Правилник о начину обављања послова
јавних набавки у Агенцији за спречавање корупције, провераће се путем писане симулације.
Напомена: Правилник о начину обављања
послова јавних набавки у Агенцији може се наћи
на интернет презентацији Агенције за спречавање
корупције.
3. Понашајне компетенције за сва радна
места: Понашајне компетенције: управљање
информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет
– провераће се путем психометријских тестова,
узорака понашања и интервјуа базираног на компетенцијама.
4. Интервју са конкурсном комисијом за сва
радна места: Процена мотивације за рад на
радном месту и прихватање вредности државних
органа провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).
IV Место рада: Београд, Царице Милице 1.
V Врста радног односа: Радна места попуњавају се заснивањем радног односа на неодређено време.
VI Oпшти услови за рад на свим радним
местима: држављанство Републике Србије, да
је учесник конкурса пунолетан, има прописану
стручну спрему и испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и правилником о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у државном органу, да учеснику конкурса
раније није престајао радни однос у државним
органима због теже повреде радне дужности из
радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
VII Пријава на јавни конкурс врши се на одговарајућим обрасцима пријава који су за свако
радно место доступни на интернет презентацији
Агенције за спречавање корупције, Службе за
управљање кадровима или у штампаној верзији
на писарници Агенције за спречавање корупције,
Царице Милице 1. Образац пријаве за конкретно
радно место мора бити потписан својеручно. Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве
учествује у даљем изборном поступку. Шифра
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пријаве уноси се у образац пријаве након што
комисија састави списак кандидата међу којима
се спроводи изборни поступак. Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од
три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који су у пријави назначили за доставу обавештења.

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 Агенције за спречавање корупције, Царице Милице 1,
Београд.

VIII Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом или предају непосредно на
писарници Агенције за спречавање корупције,
Царице Милице 1, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места”
(назив радног места).

XI Рок за подношење пријаве на јавни конкурс: Рок за подношење пријава је осам дана
и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.

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;
– оригинали или оверене фотокопије доказа о
радном искуству у струци (потврда, решење и
други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је
стечено радно искуство);
– 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);
– 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 на српском језику, у
супротном морају бити преведени и оверени од
стране овлашћеног судског тумача. Диплома
којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностранству мора бити нострификована.
Сви тражени докази се подносе у оригиналу или
фотокопији овереној код јавног бележника. Изузетно у градовима и општинама у којима нису
именовани јавни бележници, приложени докази
могу бити оверени у основним судовима, судским једницама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као
поверени посао). Као доказ се могу приложити
и фотокопије докумената које су оверене пре 1.
марта 2017. године у основним судовима, односно
општинским управама.
Напомена: Одредбама чл. 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 те податке прибавити сама. Документ о чињеницама о
којима се води службена евиденција је: уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту. Потребно
је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу
пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
X Рок за подношење доказа: Кандидати који
су успешно прошли претходне фазе изборног
поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом
позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од
дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који
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XII Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који
испуњавају услове предвиђене у јавном конкурсу,
на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести,
почев од 20.09.2021. године, о чему ће кандидати
бити обавештени на контакте (бројеве телефона или електронске адресе) које наведу у својим
пријавама, или путем телеграма на адресу наведену у пријави.
Провера општих функционалних компетенција и
понашајних компетенција ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати „Србија”,
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2
(источно крило). Провера посебних функционалних компетенција, као и интервју са Конкурсном
комисијом ће се обавити у просторијама Агенције за спречавање корупције, Царице Милице 1.
Учесници конкурса који су успешно прошли једну
фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе
изборног поступка на контакте (бројеве телефона или електронске адресе) које наведу у својим
пријавама или путем телеграма на адресу наведену у пријави.
XIII Лица задужена за давање информација
о конкурсу: Милена Симић и Слађана Петровић,
бр. телефона: 011/4149-100, локал 311.
Напомене: Кандидат који конкурише на оба радна места, подноси појединачне пријаве за свако
радно место на које конкурише. Положен државни стручни испит није услов нити предност за
заснивање радног односа. Кандидати који први
пут заснивају радни однос у државном органу
подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати
без положеног државног стручног испита примају
се на рад под условом да тај испит положе до
окончања пробног рада.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве биће одбачене решењем Конкурсне комисије.
Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју
је именовао директор Агенције за спречавање
корупције.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Агенције за спречавање
корупције, на интернет презентацији Службе за
управљање кадровима, на порталу е-Управе, на
интернет презентацији и периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
Агенција не врши дискриминацију на основу расе,
боје коже, пола, вере, националности и етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се
заснива на квалитету и отворена је за све који
испуњавају прописане услове.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи
у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и
на особе женског пола.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК”
11000 Београд
Јована Ристића 1

Руководилац смене

у Одељењу производње
у Сектору за штампу
УСЛОВИ: средња школа – V или IV степен стручне
спреме, најмање пет година радног искуства на
истим или сличним пословима; рад на рачунару и
познавање технолошких процеса у производњи;
пожељно искуство у организовању рада и вођењу
послова у штампарији.
Провера стручних знања и оспособљености:
стручна спрема и радно искуство провераваће се
увидом у податке из пријаве и пратеће документације. Додатни услови ће се проверавати на следећи начин: познавање технолошких процеса у
производњи – усмено, разговором с кандидатом.
Место рада: Београд, Лазаревачки друм 13-15.
Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Пријаве са доказима о испуњавању
услова доставити поштом препоручено или лично,
на писарници, на адресу: Јавно предузеће „Службени гласник” Београд, Јована Ристића 1, са назнаком „Пријава за конкурс”, као и са назнаком за
које радно место се кандидат пријављује.
Лице које је задужено за давање обавештења: Мирослав Милановић, тел. 011/3060-374.
Рок за подношење пријава: 9. септембар 2021.
године.
Докази који се прилажу приликом пријављивања: 1) пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; 2) докази
којима се доказује радно искуство у струци на
истим или сличним пословима (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); 3) диплома којом се потврђује стручна
спрема; 4) други докази о стеченим знањима и
вештинама; 5) контакт телефон и маил адреса
(уколико је кандидат поседује).
Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређено време уз пробни рад од 6 месеци, с тим да запослени који за време пробног
рада испољи одговарајуће радне и стручне способности, остаје у радном односу.
Место, дан и време провере знања и вештина: Усмена провера знања и вештина спровешће се за кандидате који на основу података
из пријаве и пратеће документације о стеченом радном искуству уђу у ужи избор, а о
месту, датуму и времену провере кандидати ће
бити обавештени телефоном, на број назначен
у пријави. Пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене.
Напомена: Биће контактирани само кандидати
који уђу у ужи избор.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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ВОЈНА АКАДЕМИЈА

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А

ОБЈАВЉУЈЕ ОГЛАС
о попуни формацијских места
професионалних војника у
Војној академији Универзитета
одбране Министарства одбране
пријемом лица из грађанства у
професионалну војну службу у
својству професионалног војника на
одређено време, по следећем:

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
ОПШТИНЕ СРБИЦА

Возач

место службовања Београд
1 извршилац
УСЛОВИ: а) завршена основна школа; б) одслужен војни рок; в) држављанин/држављанка Републике Србије до 30 година; г) возачка дозвола Б
и Ц категорије.

Чувар

место службовања Београд
2 извршиоца
УСЛОВИ: а) завршена основна школа; б) одслужен војни рок; в) држављанин/држављанка Републике Србије до 30 година.

Противпожарац – возач

место службовања Београд
2 извршиоца
УСЛОВИ: а) завршена основна школа; б) одслужен војни рок; в) држављанин/држављанка Републике Србије до 30 година; г) возачка дозвола Б
и Ц категорије.

Противпожарац

место службовања Београд
2 извршиоца
УСЛОВИ: а) завршена основна школа; б) одслужен војни рок; в) држављанин/држављанка Републике Србије до 30 година.

Чувар

место службовања Београд
2 извршиоца
УСЛОВИ: а) завршена основна школа; б) одслужен војни рок; в) држављанин/држављанка Републике Србије до 30 година.
Неопходно је да заинтересована лица имају
одслужен војни рок и да нису старија од 30 година (по Уредби о пријему у професионалну војну
службу, „Службени гласник Републике Србије”, бр.
35/15, 98/18 и 63/20). Грађани Републике Србије
који су заинтересовани за запослење у својству
професионалног војника на одређено време, а
ради добијања детаљних информација, могу се
јавити на Војну академију: Улица Вељка Лукића
Курјака 33 (пријавница број 1), Београд, дана
18.09.2021. године, од 10.00 до 14.00 часова и
дана 25.09.2021. године, од 10.00 до 14.00 часова.

38220 Косовска Митровица
Краља Петра I 184

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ
УПРАВИ ОПШТИНЕ СРБИЦА
I Орган у коме се радно место попуњава:
Општинска управа општине Србица
II Радно место које се попуњава:

Послови у области буџета и личних
примања, звање саветник
Одељење за обрачун плате, накнада
и осталих примања

Опис послова радног места: плаћање и трансфер средстава, врши контролу рачуна и уговора
директних буџетских корисника, учествује у припреми одлуке о буџету, допунском буџету и привременом финансирању, припреми нацрта плана
извршења, врши рачунску, формалну и суштинску проверу материјално-финансијске документације и рачуноводствених исправа; доставља
овлашћеном лицу на оверу контролисану и потписану материјално-финансијску документацију;
припрема налоге за пренос средстава и налоге
за плаћање на основу Плана извршења буџета; врши електронски унос података у програме
Управе за трезор (РИНО, ППП-ПД пријаве), врши
израду завршних рачуна, израду консолидованог
извештаја о извршењу финансијских планова;
обавља послове из области обрачуна зарада именованих, изабраних, постављених и запослених
лица, као и примања која имају карактер зараде;
подноси пореске пријеве преко е-портала пореске управе за сва лична примања именованих,
изабраних, постављених, запослених и ангажованих лица; израђује и одговара за исправност
образца ППП-ПО; израђује МУН и МУН-К обрасце
по захтеву из ранијег периода и исте доставља
органу надлежном за пензијско и инвалидско осигурање, обавља остале послове по налогу начелника и непосредног руководиоца.
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из области економске науке или
друштвено-хуманистичких наука 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; најмање три године радног
искуства у струци; положен државни стручни
испит; познавање рада на рачунару (MS Office
пакет и интернет).
Стручне оспособљености, знање и вештине
које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о рачуноводству и Закона о
буџетском систему; познавање рада на рачунару – провера практичним радом на рачунару (MS
Office).
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Краља
Петра I 184, Косовска Митровица, са назнаком „За
јавни конкурс”.
V Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу: Снежана Бишевац, тел. 065/6685-047.

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

VI Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу, органу

аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног
односа, да није правноснажно осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.
VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на
конкурс: пријава са биографијом и наводима о
досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе
којом се потврђује стручна спрема; 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). Сви докази прилажу се у оригиналу или у
фотокопији која је оверена у општини, суду или
код јавног бележника.
IX Трајање радног односа: радни однос се
заснива на неодређено време.
X Место, дан и време када ће се спровести
изборни поступак: Са кандидатима чије су
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и
потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном
радном месту, провера стручних оспособљености,
знања и вештина које се вреднују у изборном
поступку, и то провера знања, односно познавања рада на рачунару – практичним радом на
рачунару (MS Office), обавиће се у канцеларији
општинске управе општине, Краља Петра I 184, о
чему ће кандидати бити обавештени на контакте
(бројеве телефона и адресе) које наведу у својим
пријавама.
НАПОМЕНА: Кандидати који први пут заснивају
радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе
подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати
без положеног државног стручног испита примају
се на рад под условом да тај испит положе до
окончања пробног рада. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве
и пријаве уз које нису приложени сви тражени
докази у оригиналу или фотокопији овереној у
општини или суду или од стране јавног бележника биће одбачене. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се
без дискриминације и на особе женског пола.

ЛЕСКОВАЦ
ЈКП „ЈЕДИНСТВО”

16205 Бојник, 17. фебруара бб
тел. 016/821-281

Електричар – комунални радник
пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: Поред услова утврђених Законом о раду
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017
и 95/2018 – аутентично тумачење), кандидати
треба да испуњавају и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова
ЈКП „Јединство” Бојник; III степен стручне спреме образовног профила електромонтер мреже и
постројења или електроинсталатер. Као доказе
о испуњености услова, кандидати су дужни да
доставе: оригинал или оверену фотокопију доказа о завршеном образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених; доказ да се против кандидата не
води кривични поступак (не старији од 6 месеци);
уверење МУП-а РС о неосуђиваности правоснаж-
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ном пресудом (не старије од 6 месеци); фотокопију возачке дозвола Б или Ц категорије и кратку биографију, са адресом, контакт телефоном,
имејл-адресом. Пре заснивања радног односа
изабрани кандидат је дужан да достави лекарско
уверење као доказ о здравственој способности
за послове за које се заснива радни однос, не
старије од 6 месеци. Рок за подношење пријаве
на оглас је 8 дана од објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се искључиво поштом или
непосредно на писаници ЈКП „Јединство” Бојник, 16205 Бојник, 17. фебруара бб, у затвореној
коверти са назнаком „Пријава на оглас”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

НОВИ СА Д
ИСТРАЖИВАЧКО-РАЗВОЈНИ
ИНСТИТУТ ЗА ВЕШТАЧКУ
ИНТЕЛИГЕНЦИЈУ СРБИЈЕ
21000 Нови Сад, Фрушкогорска 1

Старији стручни сарадник у области
заштите интелектуалне својине
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме у било ком
занимању, радно искуство 5 година. Посебна
знања и компетенције: искуство у припреми и
пријављивању патентних пријава; комуникативност и ефикасност; одлично познавање енглеског
језика; рад на рачунару.
Опис послова: пружање подршке и обуке запосленим у области заштите интелектуалне својине; припрема патентних пријава; помаже руководиоцу Службе за трансфер технологија; ради
на пословима Службе за трансфер технологија;
комуницира и сарађује са запосленима Института; обавља и друге послове по налогу директора Института и руководиоца Службе за трансфер
технологија.

Менаџер канцеларије директора
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком
занимању, радно искуство 10 година, комуникативност и ефикасност, знање енглеског језика;
рад на рачунару.
Опис послова: врши евиденцију састанака, рокова
и обавеза директора; координира рад са спољним сарадницима; прати евиденцију и подноси
извештавај о посебним токовима отпада Агенцији
за заштиту животне средине; припрема, издаје и
евидентира решења у вези са годишњим одморима запослених и води евиденцију истих; издаје
путне налоге и води евиденцију службених путовања; израђује службене белешке из делокруга
рада; води архиву Института, обавља административно-техничке и дактилографске послове;
води евиденцију о кретању дистрибуиране поште
и извршеној кореспонденцији; спроводи странке према протоколу; пријављује штете осигуравајућој кући; одговара на директне или телефонске упите и имејл-поште и води евиденцију
о томе; за своје послове одговоран је директору
Института и обавља и друге послове по налогу
директора Института.
ОСТАЛО: Приложити: својеручно потписану
пријаву за заснивање радног односа (навести
позицију за коју се конкурише и датум објављивања конкурса); радну биографију, оверене фотокопије диплома и сертификата релевантних за
позицију за коју се конкурише. За дипломе стечене у иностранству потребно је приложити доказ
о признавању стране високошколске исправе;
фотокопирану (уколико је без чипа) или очитану
личну карту; уверење надлежног суда да против
лица није покренут кривични поступак, нити да
је покренута истрага, уверење о некажњавању
издато од стране МУП-а. Пријаве слати поштом
у затвореној коверти на адресу: Фрушкогорска
1, 21000 Нови Сад, Србија, са назнаком „Конкурс
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за _____ (навести назив радног места за које се
конкурише)”. Комисија ће разматрати само благовремено пристигле пријаве. Кандидати могу бити
позвани на разговор ради пружања додатних
информација и додатне провере знања, вештина и компетенција од значаја за радно место из
конкурса. Провера ће се извршити прегледом
документације, а затим разговором са кандидатима који су послали уредну документацију и који
испуњавају услове прописаним конкурсом. Очекује се да ће провера оспособљености, знања и
вештина, односно компетенција кандидата започети 5 радних дана након завшетка конкурса.
Одлука о избору кандидата донеће се у року од
30 дана од дана истека за подношење пријава.
Пријавом на оглас кандидат даје 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 Истраживачко-развојни институт за
вештачку интелигенцију Србије. Контакт имејл за
додатна питања: office@ivi.ac.rs. Рок за пријаву
кандидата на конкурс је 10 дана од дана објављивања.

ПАНЧЕВО

фијом; диплома о стеченој стручној спреми – оверена фотокопија; уверење о држављанству; уверење или потврда о претходном радном искуству;
контакт подаци, фотокопија личне карте. Кандидати ће о месту и дану провере оспособљености, знања и вештина, односно компетенција
у изборном поступку бити обавештени накнадно.
Обавезни подаци: у пријави на конкурс кандидати су обавезни да доставе податке о адреси
пребивалишта односно боравишта, контакт телефон, адресу електронске поште (ако је кандидат
поседује).
Напомена: Неблаговремене, недопуштене и
непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс
спроводи Конкурсна комисија за спровођења
поступка за попуњавање непопуњеног радног
места формирана Одлуком директора Туристичке организације општине Алибунар. Овај оглас
објављује се на огласној табли и интернет презентацији Туристичке организације општине Алибунар и периодичном издању огласа организације
надлежне за послове запошљавања.

ПРОКУПЉЕ
ПРЕКРШАЈНИ СУД
У ПРОКУПЉУ

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
26310 Алибунар

Оглашава

Административно-технички радник

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА ДРЖАВНОГ
СЛУЖБЕНИКА

Опис послова: обавља послове оператера на
биротехничким средствима; врши пријем, преглед
и распоређивање поште кроз интерну доставну
књигу у складу са уредбом и упутством о канцеларијском пословању; даје информације и обавештења странкама; води интерне доставне књиге; води рачуна о одржавању објеката Туристичке
организације; води и стара се о угоститељским
објектима Туристичке организације на Девојачком бунару; учествује у реализацији прихвата
туриста у општини; врши набавку канцеларијског
материјала и средстава за хигијену за потребе
Туристичке организације; ради и друге послове
по налогу директора Туристичке организације;
УСЛОВИ: средња стручна спрема, III степен;
посебни услови: познавање Закона о туризму и
Стратегије развоја туризма у Републици Србији,
рада на рачунару и правила канцеларијског
пословања.
Место рада: Алибунар, седиште Туристичке организације општине Алибунар и Девојачки бунар, у
зависности од потребе посла.
Стручна оспособљеност, знања и вештине, односно компетенције које се оцењују у изборном
поступку и начин њихове провере: познавање
Закона о туризму и Стратегије развоја туризма
у Републици Србији – писмено; познавање рада
на рачунару – практична провера; стручна оспособљеност, претходно радно искуство – увидом
у приложену документацију; вештина у комуникацији и познавање канцеларијског пословања –
разговором са кандидатима.
Рок у коме се подносе пријаве: 10 дана од дана
оглашавања конкурса у периодичном издању
огласа организације надлежне за послове запошљавања.
Начин подношења пријаве: писмено на адресу:
Туристичка организација општине Алибунар, Алибунар, Жарка Зрењанина 4, са назнаком „Пријава
на конкурс за радно место”.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Катарина, телефон: 013/641-933, e-mail:
alibunartoo@gmail.com.
Докази који се прилажу уз пријаву: пријава на
конкурс у слободној форми са радном биогра-

Орган у коме се радно место попуњава: Прекршајни суд у Прокупљу, Прокупље, Таткова 2
Радно место које се попуњава:

Радно место за финансијско
пословање, звање сарадник
Опис послова радног места: Организује целокупно материјално-финансијско пословање у
Суду, ради на буџетским и ванбуџетским пословима, израђује предлоге предрачуна наменских
средстава, саставља годишњи обрачун (завршни
рачун), саставља финансијски план, периодични
обрачун и периодичне извештаје, води књиговодствену евиденцију о редовној делатности, посебним наменама и фондовима, саставља извештаје
о материјално-финансијском пословању, стара
се о правилном обрачуну плата, вођењу послова
по рачуну, одговара за целокупну архиву рачуноводства, даје обавештења странкама, одговара за рад рачуноводства у целини по позитивним
законским и другим прописима, а обавља и друге
послове по налогу председника суда.
Услови: стечено високо образовање из научне области економске науке, на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на
студијама у трајању до три године, најмање три
године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и потребне компетенције за рад
на овом радном месту.
Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне компетенције, посебне функционалне
компетенције, понашајне компетенције и фазе у
којој се спроводи интервју са комисијом.
1. Провера општих функционалних компетенција: организација и рад државних органа
Републике Србије (провера ће се вршити писаним
путем – тест), дигитална писменост провера ће се
вршити решавањем задатака практичним радом
на рачунару или увидом у доказ о познавању рада
на рачунару), пословна комуникација (провера ће
се вршити писаним путем – тест).
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Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост”, ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или
други одговарајући доказ о поседовању знања
и вештина из наведених области на траженом
нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен
тестирања компетенција „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.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији
Прекршајног суда у Прокупљу у менију „Провера
компетенција”.
Након пријема извештаја о резултатима провере
општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу
општих функционалних комептенција врши се
провера посебних функционалних компетенција.
2. Провера посебних функционалних компетенција:
1. Посебна функционална компетенција у одређеној области рада „финансијско-материјални
послови” – буџетски систем Републике Србије,
методе и поступци финансијског планирања, анализе и извештавања, терминологија, стандарди,
методе и процедуре из области буџетског рачуноводства и извештавања, релевантни софтвери
(провера ће се вршити писаним путем – тест и
усменим путем – разговор са кандидатом).
2. Посебна функционална компетенција за радно
место за финансијско пословање: познавање прописа релевантних за надлежност и организацију
прекршајног суда – Закон о државним службеницима, Судски пословник (провера ће се вршити
писаним тестом и разговором са кандидатом).
3. Посебна функционална компетенција за радно место за финансијско пословање – познавање
подзаконских аката, интерних процедура и других
аката органа релевантних за обављање послова
радног места за финансијско пословање (провера ће се вршити писаним тестом и разговором са
кандидатом).
3. Провера понашајних компетенција: Након
провере општих и посебних функционалних компетенција спровешће се провера понашајних
компетенција – управљање информацијама,
управљање задацима и остваривање резултата,
оријентација ка учењу и променама, изградња и
одржавање професионалних односа, савесност,
посвећеност и интегритет – провераваће се писаним путем (упитник).
4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном
месту и прихватање вредности државних органа
– провераваће се путем интервјуа са комисијом
(усмено).
Рок за подношење пријава је осам дана и
почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање – листу „Послови”.
Пријава на јавни конкурс врши се на обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији Прекршајног суда у Прокупљу.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија шифру под којом подносилац пријаве
учествује у даљем изборном поступку. Шифра
пријаве уноси се у образац пријаве након што
комисија састави списак кандидата међу којима се
спроводи изборни поступак. Подносилац пријаве
се обавештава о додељеној шифри у року од три
дана од пријема пријаве, достављањем наведеног
податка на начин који је у пријави назначио за
доставу обавештења.
Бесплатна публикација о запошљавању

Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка пре интервју са Конкурсном комисијом:
биографија са наводима о досадашњем радном
искуству, оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије, оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија дипломе којим се потврђује стручна спрема,
оригинал или оверена фотокопија о положеном
државном испиту, оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци, оригинал
или оверена фотокопија потврде да кандидату
раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде радне дужности из
радног односа издата од стране државних органа у коме је учесник јавног конкурса био у радном односу, оригинал уверења да кандидат није
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (издато од стране МУП Републике Србије не
старије од шест месеци), други докази о стеченим
знањима и вештинама. Државни службеник који
се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о
држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или
решење да је нераспоређен. Одредбама чл. 9 и
103 Закона о општем управном поступку прописано је 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 за рад у државним органима. Потребно је да
кандидат у делу Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови
подаци из службених евиденција. За све доказе
који се прилажу у фотокопији, фотокопија мора
бити оверена код јавног бележника (изузетно у
градовима и општинама у којима нису именовани
јавни бележници, приложени докази могу бити
оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно
општинским управама.
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 Прекршајног суда у Прокупљу.
Датум и место провере компетенција кандидата 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
15. септембра 2021. године, о чему ће кандидати
бити обавештени писаним путем на адресе које су
навели у својим пријавама.
Провера општих, посебних функционалних и
понашајних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом, обавиће се у седишту Прекршајног суда у Прокупљу, Таткова 2. 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.
Општи услови за запослење: држављанство
Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао
радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван
на казну затвора од најмање шест месеци.
Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време.
Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу у периоду од 10 до 13 часова:
судија Лелица Савић 064/8904-385.
Пријава на конкурс шаље се на адресу: Прекршајни суд у Прокупљу, Таткова 2, са назнаком: „Јавни конкурс за попуну извршилачког радног места за финансијско пословање у звању сарадник”
или непосредно предајом у писарници Суда. Овај
конкурс се објављује на интернет презентацији
и огласној табли Прекршајног суда у Прокупљу,
на порталу е-Управе, на интернет презентацији,
огласној табли и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене закључком Конкурсне комисије. Кандидати који су освојили један бод
у провери одређене компетенције искључују се из
даље изборног поступка. Кандидати који први пут
заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од шест месеци.
Изборни поступак ће бити спроведен без дискриминације по основу расе, боје коже, пола, вере,
националности, етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету
и отворена је за све који испуњавају прописане
услове. Сви изрази, појмови, именице, придеви и
глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.
Државни службеник који се пријављује на конкурс, уместо уверења о држављанству и извода
из МКР, подноси решење о распоређивању или
премештају на радно место у органу у коме ради
или решење да је нераспоређен.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Војводе Мишића 1

Директор

на одређено време од 4 године
УСЛОВИ: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство од четири године, од чега
најмање две године на руководећим пословима;
активно знање најмање једног страног језика.
Директор се бира на четири године и може бити
поново биран.
ОСТАЛО: Пријава на јавни конкурс садржи: име и
презиме кандидата, датум и место рођења, адресу
становања, број телефона, имејл-адресу, податке
о образовању, податке о врсти и дужини радног
искуства и податке о посебним областима знања.
Уз пријаву са личном и радном биографијом прилажу се докази о испуњености услова у оригиналу
или овереној фотокопији, и то: извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству РС (не
старије од шест месеци у односу на дан објављивања огласа у публикацији „Послови”), оригинал
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или оверена фотокопија дипломе о стеченом
високом образовању, очитана важећа лична карта, доказ о радном искуству од четири године од
чега најмање две године на руководећим пословима, уверење надлежног органа да лице није
осуђивано за кривична дела, уверење надлежног
суда да против лица није покренута истрага и да
није подигнута оптужница за кривична дела која
се воде по службеној дужности. Неблаговремене
и пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази, Управни одбор неће разматрати. Пријаве
са комплетном документацијом слати у затвореној/запечаћеној коверти препорученом пошиљком
или лично на горе наведену адресу, са назнаком:
„За јавни конкурс – за избор директора Туристичке организације општине Житорађа”. Рок за
подношење пријава на конкурс је 15 дана. Јавни конкурс спроводи Управни одбор Туристичке
организације општине Житорађа, који ће најкасније у року од петнаест дана од дана завршетка јавног конкурса извршити избор кандидата
и предлог за именовање директора доставити
Скупштини општине Житорађа.

СУБОТИЦА
ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ „ДИМНИЧАР”
24000 Суботица
Браће Радић 50
тел. 024/553-072
e-mail: office@dimnicar.co.rs

Димничар

на одређено време 6 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: I–III степен стручне спреме, без обзира на врсту стручне спреме, пожељно електроинсталатерска струка, возачка дозвола Б категорије, радно искуство 12 месеци. Заинтересовани
кандидати могу се јављати и своје биографије
слати на горе наведене адресе. Телефон за контакт: 024/553-072. Рок за пријаву је 30.09.2021.
године.
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„DOMESTICO” DOO

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 8
e-mail: regrutacija@ddor.co.rs

на одређено време до 6 месеци
2 извршиоца

за рад у Панчеву, на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне стручне спреме;
основна информатичка обука (Windows, Word,
Excel, Explorer, Outlook). Услови рада: теренски.
Контакт са послодавцем: достављање радних
биографија на увид, слање пријава на сајт: https//
www.ddor.rs/o-nama/posao-i-karijera. Особа за контакт: Катарина Вујучић, тел. 066/8811-734.

ДДОР НОВИ САД
АДО НОВИ САД

УСЛОВИ: минимум I степен стручне, завршена
основна школа.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 90 дана од дана
објављивања огласа.

„АВАЛА СТАР” ДОО
11000 Београд
Прилазни пут Ада Хуји 9
тел. 060/5100-555

Хигијеничар

на одређено време 12 месеци
30 извршилаца
УСЛОВИ: без обзира на ниво квалификације.
Пробни рад 3 месеца. Рад у сменама, обезбеђен превоз. Јављање кандидата на телефон:
060/5100-555 или на e-mail: mirjana.raicevic@
avalastar.rs. Контакт особа: Мирјана Раичевић.
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УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. Пробни рад 1 месец. Пријаве слати на e-mail:
marijavuk985@gmail.com, у року од 30 дана од
дана објављивања огласа.

Продавац – саветник
за продају осигурања

11090 Београд
Кнеза Вишеслава 29в
e-mail: saccusdoo@gmail.com

за рад у Алибунару

УСЛОВИ: активан корисник програмског пакета
MS Office (Excel, PowerPoint, Outlook); пожељно поседовање возачке дозволе Б категорије,
пожељно искуство у продаји осигурања или
другој продаји на учинак. Достављање радних
биографија на увид, слање пријава путем сајта:
https://www.ddor.rs/o-nama/posao-i-karijera (у делу
„Посао и каријера” одабрати конкурс: Продавац –
саветник осигурања).

ДДОР НОВИ САД
АДО НОВИ САД

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 8
тел. 021/4886-052
e-mail: regrutacija@ddor.co.rs

за рад у Ковину, на одређено време

11000 Београд
Драгослава Срејовића 1
тел. 062/294-755

Радник у производњи
папирне амбалаже
пробни рад један месец
3 извршиоца

УСЛОВИ: трећи степен стручне спреме, возачка
дозвола Б категорије и познавање рада на рачунару. Пријаве слати на имејл: saccusdoo@gmail.
com.

ДДОР НОВИ САД
ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО

Сарадник административне
подршке у продаји животног
осигурања
3 извршиоца

УСЛОВИ: минимим средња стручна спрема (IV
степен стручне спреме); способност за рад у
тимском и индивидуалном раду; вештине кмуникације, организације и продаје; способност
давања саветодавних информација; поседовање возачке дозволе Б категорије. Радне
биографије слати искључиво на e-mail: drasko.
jovic@ddor.co.rs.

„КНЕЗ ПЕТРОЛ” ДОО БАТАЈНИЦА
РЈ МАЧКАТ ЧАЈЕТИНА
Батајница
Царице Јелене 28
тел. 064/8593-152

Хигијеничар

на одређено време
7 извршилаца
УСЛОВИ: лица без стручне спреме, II, III или IV
степен; без обзира на радно искуство. Кандидати могу да се јаве путем телефона: 062/294-755,
061/284-5659 или на имејл: predrag.stamatovic@
atalianword.com. Особа за контакт: Предраг Стаматовић. Трајање конкурса: 15.09.2021. године.

Национална служба
за запошљавање

Возач

пробни рад један месец
3 извршиоца

14000 Ваљево
Узун Миркова 5
тел. 066/8811-059

Продавац – саветник
за продају осигурања

„ATALIAN GLOBAL SERVICES – RS”
ДОО БЕОГРАД
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА УСЛУГЕ

10 извршилаца

Помоћни радник

на одређено време до 6 месеци

„SACCUS” DOO

Радник у производњи
(паковање робе)

пробни рад 1 месец
5 извршилаца

Радник у пекари

на одређено време до 6 месеци
2 извршиоца

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 8

Хигијеничар

11272 Добановци, Ратарска 9
тел. 060/3372-438
e-mail: klanicamilancapelja@gmail.com

11070 Нови Београд
Париске комуне 47
тел. 062/278-603

Продавац у пекари

Продавац – саветник
за продају осигурања

УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира на
занимање, пожељна возачка дозвола Б категорије, активан корисник пакета MS Office, пожељно искуство у продаји осигурања или у другој
продаји на учинак. Теренски рад. Пријаве слати
путем сајта ДДОР: http: //www.ddor.rs/o-nama/
posao-i-karijerа. У делу „Посао и каријера” одабрати конкурс: Продавац – саветник осигурања.

КЛАНИЦА „МИЛАН”
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ДДОР НОВИ САД
АДО НОВИ САД

Tочилац нафтних деривата
са местом рада у Мачкату

УСЛОВИ: I–IV степен стручне спреме.

Kасир

са местом рада у Мачкату
2 извршиоца
УСЛОВИ: I–IV степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Кандидати треба да се јаве на број
телефона: 064/859-31-52, особа за контакт:
Зоран Шкодрић. Оглас је отворен до 12.09.2021.
године.

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

Трговина и услуге

„ХАНИБАЛ” ДОО

17500 Врање, Бунушевац бб
тел. 063/402-442

Шеф одржавања

на одређено време 24 месеца
УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме,
диплома машинског инжењера; возачка дозвола Б категорије, рад на рачунару, енглески језик
средњи ниво, радно искуство 40 месеци, да је
кандидат радио у производњи и да има искуства
у отклањању механичких кварова. Рад у сменама.
Пробни рад 3 месеца. Директно упућивање кандидата према договореним терминима за разговор;
Врање, Бунушевац бб, од 8 до 15 часова, слање
пријава за запослење на адресу: поштом, мејлом,
јављање кандидата на контакт телефон 017/421603. Рок за пријаву на оглас: до 31.12.2021. године.

„ТОМ СИСТЕМ” ДОО
11070 Нови Београд
Омладинских бригада 86ј
тел. 063/416-365

Мењач

у мењачници
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било којем
занимању, пожељно радно искуство у банци
или осигурању, знање енглеског језика (средњи
ниво). Пријаве слати на е-mail: manjacnica@officetomsistem.rs, у року од 30 дана од дана објављивања огласа.

„ГУМА ЦЕНТАР” ДОО
Петровац на Млави
Српских владара 1ц
тел. 012/7160-200

Продавац

у малопродаји гума и ауто-делова,
место рада Параћин
УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије. Пријава
за запослење: лично, на адреси Царице Милице
52, Параћин.

„БЕЛА БРЕЗА”
ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ
ЧАЈЕТИНА, ЗЛАТИБОР

34000 Крагујевац
Драгољуба Миловановића Бене 101
тел. 063/640-177

Домар

за рад у Чајетини, Рожанство
3 извршиоца
Опис посла: одржавање објекта, ситне поправке
и радови на објекту.
УСЛОВИ: од I до IV нивоа квалификације, без
обзира на занимање; без обзира на радно искуство; возачка дозвола Б категорије. Обезбеђен
смештај и исхрана. Заинтересовани кандидати
своју радну биографију могу да доставе на имејл:
vatroozna@gmail.com, да се јаве лично, адреса
послодавца: Драгољуба Миловановића Бене 101,
Крагујевац, сваког радног дана од 08 до 16 часова
или на контакт телефон: 063/640-177, најкасније
до 07.09.2021.

„KODŽIĆ FASHION” DOO
Београд, Кнеза Милоша 9
тел. 062/445-641
e-mail: kodzic@sezampro.rs

Продавац у бутику
2 извршиоца

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, знање рада
на рачунару (основни ниво), знање енглеског
језика – средњи ниво.

Рок за пријављивање на конкурс је до 25.09.2021.
Особа за контакт: Јелена Новарлић, имејл: jelena.
novarlic@delhaize.rs, телефон: 064/8122-133.

Шивач, моделар, пеглер,
помоћни радник

СУР „ШАБАЧКИ СЛАТИНАЦ”

10 извршилаца

УСЛОВИ: I степен, основна школа.

„АМАН” ДОО
11271 Сурчин, Виноградска 52а
тел. 011/2260-556
e-mail: silvana.kinkela@aman.co.rs

Продавац – касир
на одређено време
30 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме било ког занимања. Рок за пријављивање на конкурс је 30 дана
од дана објављивања.

„MEDNA RAVNICA GROUP”
DOO NOVI SAD
21000 Нови Сад, Руменачка 5
тел. 062/8082-245
e-mail: medna.ravnica@gmail.com

Продавац

продаја ринфузне робе
2 извршиоца
УСЛОВИ: I, II, III или IV степен стручне спреме
у било ком занимању. Слање пријаве за запослење мејлом, јављање кандидата на контакт тел.
062/808-2245 или 061/2900-039. Рок за пријаву на
конкурс је до 17.09.2021.

„БЕНС” ДОО
21000 Нови Сад, Гагаринова 10а
тел. 062/227-009
e-mail: bens.doo@yahoo.com

Радник у производњи
замрзнутих пица
место рада: Кисач

УСЛОВИ: I, II, III или IV степен стручне спреме у
било ком занимању.

„DELHAIZE SERBIA” DOO
11070 Нови Београд
Јурија Гагарина 14
тел. 065/3495-306

Продавац

место рада Нови Бановци
10 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, продавац на
мало у неспецијализованим продавницама, без
обзира на радно искуство. Рад у сменама. Рок за
пријављивање на конкурс је до 20.09.2021. Особа за контакт: Јелена Новарлић, имејл: jelena.
novarlic@delhaize.rs, телефон: 065/3495-234.

„DELHAIZE SERBIA” DOO
11070 Нови Београд
Јурија Гагарина 14
тел. 065/3495-306

Радник у складишту

место рада Нова Пазова
50 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, радник у
складишту / комисионар робе, без обзира на радно искуство, пуно радно време. Рад у сменама.

11000 Београд
Саве Машковића 3-5

Кувар – роштиљ-мајстор
УСЛОВИ: III–IV степен стручне спреме; пожељно
радно искуство.

Помоћни радник у кухињи
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, помоћни
радник.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу да се
јаве на телефон: 064/4957-137 или 063/227-459.
Конкурс остаје отворен до попуне радног места.

„ДОН ДОН” ДОО
Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144б
тел. 060/8101-335
e-mail: tanja.vitorovic@dondon.rs

Пекар

на одређено време 6 месеци
6 извршилаца
УСЛОВИ: радно искуство је пожељно али не и
неопходно. Рад у сменама, ноћни рад. Јављање
кандидата на тел. 060/8010-335 или на имејл:
tanja.vitorovic@dondon.rs.

„ДОН ДОН” ДОО
Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144б
Погон у Пударцима
тел. 060/7100-529
e-mail: nina.jankelic@dondon.rs

Радник у производњи
10 извршилаца

УСЛОВИ: I, II или III степен стручне спреме.

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
„АНВАМА” ДОО БЕОГРАД

Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144б
тел. 060/8101-335
e-mail: tanja.vitorovic@dondon.rs

Продавац

у малопродајном објекту „Лулу” пекара,
на одређено време на 6 месеци,
за рад на више локација у Београду
6 извршилаца
УСЛОВИ: радно искуство је пожељно, али не и
неопходно. Рад у сменама, ноћни рад. Пријављивање кандидата путем телефона или мејлом.

Сарадник у припреми сланих и
слатких производа,
асистент у кухињи

на одређено време на 6 месеци, место
рада: Раковица, Патријарха Димитрија
6 извршилаца
УСЛОВИ: радно искуство је пожељно али не и
неопходно. Рад у сменама, ноћни рад. Пријављивање кандидата путем телефона или мејлом.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
01.09.2021. | Број 949 |
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BANEX 011

11090 Београд, Раковица
Пилота Михаила Петровића 3
тел. 060/7561-253
e-mail: mbranislav@gmail.com

Продавац
УСЛОВИ: продаја здраве хране, воћа и поврћа.
Рад у сменама. Потребно је основно знање рада
на рачунару, рад на каси. Радно искуство је
пожељно. Кандидати могу да се пријаве путем
имејла или телефоном.

„G4S SECURE
SOLUTIONS” DOO
11000 Београд
Булевар Пека Дапчевића 32

Ковид контролор

на одређено време
20 извршилаца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, без обзира на
радно искуство. Заинтересовани кандидати могу
да се јаве на контакт телефон: 011/2097-904. Рок
за пријаву на конкурс је 30.09.2021. године.

„МЕТАЛ-ХЕМИКО” ДОО АДА
24430 Ада, Виноградарска 9

Пословођа у ратарству
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме – техничар
ратарства; потребно радно искуство у струци
минимум 1 година; возачка дозвола Б категорије.
Комуникативност, одговорност, спремност за тимски рад, али и самосталност у раду, добре организационе способности.

Радник обезбеђења
4 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема; да кандидат
није кривично осуђиван и да се против њега не
води кривични поступак; да је кандидат способан
за сменски рад; лекарско уверење о здравственој способности; радно искуство је пожељно али
није услов; лиценца за рад није неопходна али је
предност; возачка дозвола Б категорије је предност али није услов.

Спремачица – курир
УСЛОВИ: основна школа; потребно радно искуство на сличним пословима али није услов. Комуникативност, одговорност, спремност за тимски
рад, али и самосталност у раду.
ОСТАЛО: Нудимо: редовну плату, пријатно радно окружење. Канидати треба да пошаљу своју
радну биографију. Само кандидати који уђу
у ужи круг биће обавештени о исходу конкурса. CV слати електронским путем на адресу:
info@metalhemiko.co.rs. Рок за конкурисање:
10.09.2021. године.

„BOBEX” DOO
11000 Београд, Краљице Наталије 1

Комерцијалиста на терену
место рада Ниш
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира на
занимање; возачка дозвола Б категорије. Заинтересовани кандидати пријаве шаљу на имејл-адресу: bobex011@gmail.com или се јављају на контакт телефон: 069/3339-082.

20

| Број 949 | 01.09.2021.

MONA HOTEL MANAGEMENT DOO
ХОТЕЛ „ЗЛАТИБОР МОНА”

„АУТОЦЕНТАР ЕРЕ” ДОО УЖИЦЕ

Велнес терапеут

Контролор техничког прегледа
аутомобила

31000 Ужице, Николе Пашића 60
тел. 063/7723-088
e-mail: acereuzice@gmail.com

31315 Златибор
Миладина Пећинара 26

у хотелу на Златибору
2 извршиоца

2 извршиоца

Опис посла: познавање хотела и других хотелских садржаја и услуга ради давања информација
гостима; резервисање, промовисање, продавање
и наплата услуга; одржавање квалитета рада велнес садржаја (базен, сауне, фитнес сала); решавање рекламација и жалби; одржавање организованости, уредности и хигијене средстава за рад
сектора; познавање понуде Витал бара у склопу
Центра, припремање и сервис исте.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, физиотерапеут – козметичар; позитиван став, добре коминикационе вештине; стручна знања из основа
мануелних терапијских техника (масажа); рад на
рачунару; знање енглеског језика. Радне биографије слати на адресу: recepcija@monazlatibor.com.
Биће контактирани само кандидати који испуњавају наведене услове.

Конобар

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

УСЛОВИ: III–IV степен стручне спреме, машинска
или саобраћајна струка, радно искуство 12 месеци на било којим пословима, поседовање возачке
дозволе Б категорије. Заинтересовани кандидати
могу се јавити на контакт телефон: 063/772-3088,
контакт особа: Радоје Митрашиновић. Оглас је
отворен до 18.09.2021. године.

НЕМАЊА РИСТОВИЋ ПР
АГЕНЦИЈА ЗА ГЕОДЕТСКЕ ПОСЛОВЕ
„НР ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ” УЖИЦЕ
31000 Ужице, Кнегиње Љубице 12
тел. 063/880-791
e-mail: nrgeoinzenjering@yahoo.com

Геометар на терену
на одређено време
4 извршиоца

УСЛОВИ: III–VII/1 степен стручне спреме, возачка дозвола Б категорије, основна информатичка
обука (Windows, Word, Exel, Explorer, Outlook).
Теренски рад, обезбеђен превоз, смештај и исхрана, пробни рад. Јављање кандидата на телефон:
063/8807-910, лице за контакт: Немања Ристовић.
Оглас је отворен до попуне радног места.

„DELHAIZE SRBIJA”
ДОО БЕОГРАД

Нови Београд, Јурија Гагарина 14
тел. 065/3495-306
e-mail: jelena.novarlic@delhaize.rs

Продавац

са местом рада у Ужицу
10 извршилаца

Кувар

у хотелу на Златибору
2 извршиоца
Опис поса: 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, флексибилност у раду.
УСЛОВИ: III–IV степен стручне спреме, позитиван став и добре комуникационе вештине, радно искуство. Радне биографије слати на адресу:
recepcija@monazlatibor.com. Биће контактирани
само кандидати који испуњавају наведене услове.

Собарица

УСЛОВИ: III–V степен стручне спреме. Слање
пријава за посао мејлом. Јављање кандидата
на контакт телефон: 065/3495-306. Достављање
радних биографија на: jelena.novarlic@delhaize.rs.
Оглас је отворен до попуне радног места.

Медицина
ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА

Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17

Доктор медицине специјалиста
медицине рада

у хотелу на Златибору
2 извршиоца

у Служби за здравствену заштиту
одраслих грађана са кућним лечењем

Опис посла: одржавање уредности сектора и
пажљиво организовање и одржавање средстава
за рад, решавање рекламација гостију, познавање хотела и хотелских садржаја и услуга.

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба
да испуњавају и следеће посебне услове: завршен медицински факултет (звање доктор медицине, VII/1 степен стручне спреме); положен
специјалистички испит из медицине рада (звање
доктор медицине специјалиста медицине рада са
VII/2 степеном стручне спреме); положен стручни
испит; лиценца за рад; познавање рада на рачунару.

УСЛОВИ: I–IV степен стручне спреме. Радне биографије послати на адресу: recepcija@
monazlatibor.com. Биће контактирани само кандидати који испуњавају наведене услове.

Национална служба
за запошљавање

ОСТАЛО: Кандидати подносе следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеном факултету; фотокопију дипломе о завршеној специјализацији; фотокопију потврде о положеном
стручном испиту; фотокопију дозволе за рад
– лиценце издате код надлежне лекарске комоНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Медицина

ре; фотокопију личне карте; кратку биографију
са навођењем степена познавања рада на рачунару и са тачним адресом и контакт телефоном
кандидата. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”.
Пријаве се подносе на горенаведену адресу или
непосредно у канцеларији писарнице Правно-кадровске службе Дома здравља. Пријаве поднете
мимо означеног рока и без потпуне документације
неће се узимати у разматрање. Како достављену
документацију подносилаца молби на објављене
конкурсе не враћамо кандидатима, иста не мора
бити оверена. Одлука о избору кандидата биће
објављена на огласној табли ДЗ Гроцка, а информације се могу добити у Правно-кадровској служби ДЗ.

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.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ
„Др ВУКАН ЧУПИЋ”

Опис посла: ради послове своје специјалности
у ОЈ Дома здравља према распореду послова
непосредног руководиоца, учествује у едукацији
кадрова, ради на здравственом просвећивању,
води евиденцију о свом раду. Обавља и друге
послове по налогу руководиоца. За свој рад одговоран је начелнику Службе за здравствену заштиту жена.

11070 Нови Београд
Радоја Дакића 6-8
тел. 064/8668-639

Радник у вешерају

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

Доктор медицине – специјалиста
гинекологије и акушерства

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛИ ЗВОРНИК

УСЛОВИ: медицински факултет; завршена специјализација из гинекологије и акушерства; положен
стручни испит; лиценца; познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење). Кандидати уз пријаву на оглас достављају:
диплому о завршеном медицинском факултету, у
оригиналу или овереној фотокопији; доказ о положеном стручном испиту, у оригиналу или овереној
фотокопији; лиценцу; кратку биографију.

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

Доктор медицине – специјалиста
педијатрије

Дипломирани фармацеут –
медицински биохемичар

Опис посла: ради послове своје специјалности
у ОЈ Дома здравља према распореду послова
непосредног руководиоца, учествује у едукацији
кадрова, ради на здравственом просвећивању,
води евиденцију о свом раду. Обаља лекарске
прегледе на терену и амбуланти. Ради у превентивним саветовалиштима, организује и спроводи
прописане систематске прегледе, циљане и скрининг прегледе. Учествује у посебним програмима
– вакцинација, мере у случају епидемија, као и
за рано откривање болести. Обавља прегледе,
упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин лечења и прописује
терапију. По потреби иде у кућне посете. Обавља
и друге послове по налогу начелника службе. За
свој рад одговоран је начелнику Службе за здравствену заштиту деце.

на одређено време до 3 месеца
10 извршилаца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.
Пријаве слати у року од 30 дана од дана објављивања огласа.

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 15 дана од дана објављивања. Пријаве се подносе на горенаведену адресу или у управи, сваког
радног дана од 7 до 15 часова. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће разматрати.

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

Спремач/спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге, на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршена основна школа. 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
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: медицински факултет; завршена специјализација из педијатрије; положен стручни
испит; лиценца; познавање рада на рачунару
(основни пакет MS Office и Windows окружење).
Кандидат уз пријаву на оглас доставља: диплому
о завршеном медицинском факултету, у оригиналу или овереној фотокопији; доказ о положеном
стручном испиту, у оригиналу или овереној фотокопији; уверење о положеном специјалистичком
испиту; лиценцу; кратку биографију.
ОСТАЛО: Пријаве се достављају у затвореним
ковертама на горенаведену адресу, у року од 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће разматрати.

АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА „АСКА”
ВРАЊЕ
17500 Врање, Симе Погачаревића 3
тел. 066/079-573
e-mail: misaosasa@gmail.com

Хигијеничарка
УСЛОВИ: ниво образовања НК, лице без занимања или са средњом стручном спремом. Рад
у сменама, обезбеђен превоз. Слање пријаве

на адресу: поштом, мејлом, контакт телефон
066/079-573, достављање радних биографија на
увид. Рок за пријављивање на оглас: 30.11.2021.
године.

АУ „МЕГА ЛЕК”
11070 Нови Београд
Стојана Аралице 73
тел. 066/5178-875

Фармацеутски техничар
на одређено време
до 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању, радно искуство 12 месеци, положен стручни испит, поседовање лиценце за рад.
Пробни рад 1 месец. Пријаве слати на e-mail:
apotekamegalek@gmail.com, у року од 30 дана од
дана објављивања огласа.

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

Доктор медицине

за потребе Клинике за гинекологију
и акушерство, на одређено време до
повратка запосленог са дужег одсуства,
пробни рад 3 месеца
УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник
РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/17, 95/18) и
посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Универзитетском клиничком центру Крагујевац. Посебан услов
за заснивање радног односа за послове је радно
или волонтерско искуство у здравственој установи 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 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 или волонтерском искуству кандидати треба да доставе доказ/потврду о радном/
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); 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”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Коначни резултати конкурса
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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 горенаведену адресу. 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

Доктор медицине

за потребе Клинике за пулмологију, на
одређено време до повратка запосленог
са дужег одсуства, пробни рад 3 месеца
УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник
РС”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/17, 95/18) и
посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Универзитетском клиничком центру Крагујевац. Посебан услов
за заснивање радног односа за послове је радно
или волонтерско искуство у здравственој установи 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 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 или волонтерском искуству кандидати треба да доставе доказ/потврду о радном/
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); 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”. 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 горенаведену адресу. 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

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

Доктор медицине

Медицински техничар гинеколошкоакушерског смера – бабица

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

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

за потребе Службе за физикалну
медицину и рехабилитацију, на
одређено време до повратка запосленог
са дужег одсуства, пробни рад 3 месеца
УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник
РС”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/17, 95/18) и
посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Универзитетском клиничком центру Крагујевац. Посебан услов
за заснивање радног односа за послове је радно
или волонтерско искуство у здравственој установи 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 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 или волонтерском искуству кандидати треба да доставе доказ/потврду о радном/
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); 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”. 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 горе наведену адресу. 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)”.

IV степен, за потребе Клинике за
гинекологију и акушерство, на одређено
време до повратка запосленог са дужег
одсуства, пробни рад 3 месеца
2 извршиоца

Струковни/виши физиотерапеут

VI степен – 180 ЕСПБ, за потребе Центра
за неурохирургију, на одређено време
до повратка запосленог са дужег
одсуства, пробни рад 3 месеца
УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник
РС”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/17, 95/2018)
и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Универзитетском клиничком центру Крагујевац.
ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе у оригиналу или
овереној копији следећа документа: диплома о
стеченом образовању одговарајућег профила;
сведочанства за сваки разред средње школе;
уверење о положеном стручном испиту одговарајућег профила; уверење о држављанству РС;
извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио
презиме); кратка биографија са адресом, контакт
телефоном, имејл-адресом. Кандидати који уђу у
ужи избор биће позвани на разговор. Приликом
заснивања радног односа, изабрани кандидат је
дужан да достави: лекарско уверење као доказ
о здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос; доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница
није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење
да кандидат није осуђиван за кривична дела која
га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или
полицијске станице); дозволу за рад – лиценцу
коју је издала надлежна комора (ако је кандидат
у радном односу) или решење о упису у комору
(ако кандидат није у радном односу) за радно
место. Уколико изабрани кандидат не достави
горе наведене документе у захтеваном року, са
њим се неће засновати радни однос. Пријавом на
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду
података о личности у сврхе избора за пријем у
радни однос. Подаци се не могу користити у друге
сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Универзитетски клинички центар Крагујевац. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Коначни резултати конкурса биће објављени на
сајту Универзитетског клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Телефон за контакт: 034/50-52-73.
Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти,
преко писарнице Универзитетског клиничког центра Крагујевац или путем поште на горенаведену адресу. 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)”.

Највећа понуда слободних
послова на једном месту
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Медицина

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Расадничка бб

Доктор медицине специјалиста
патологије
УСЛОВИ: заврешен медицински факултет и специјализација из патологије. Уз молбу кандидати
треба да приложе следећу документацију: оверену копију дипломе о завршеној школи, уверење
о положеном специјалистичком испиту из патологије, извод из матичне књиге рођених – венчаних, биографију са адресом и бројем телефона.
Приликом заснивања радног односа кандидати су
дужни да доставе лекарско уверење, као доказ о
здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос.

Дипломирани психолог
УСЛОВИ: заврешен филозофски факултет. Уз
молбу кандидати треба да приложе следећу документацију: оверену копију дипломе о завршеној
школи, извод из матичне књиге рођених – венчаних, биографију са адресом и бројем телефона.
Приликом заснивања радног односа кандидати су
дужни да доставе лекарско уверење, као доказ о
здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос.
ОСТАЛО: Молбе доставити Служби за опште и
правне послове Здравственог центра Зајечар, на
горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа, лично или препорученом
пошиљком.

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

Оглас објављен 04.08.2021. године, у публикацији
„Послови” (број 945–946, страна 64), поништава
се у целости, за радна места:
• медицинска сестра – техничар у интензивној
нези нивоа 3, Одсек кардиохируршког интензивног лечења, на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања и
• медицинска сестра – техничар у ургентним
службама и реанимацији, амбуланта за тријажу и
хитан пријем педијатрије, на одређено време по
основу замене до повратка радника са боловања.

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

Медицинска сестра – техничар

у интензивној нези нивоа 3, Одсек
кардиохируршког интензивног лечења,
на одређено време по основу замене до
повратка запослене са боловања
2 извршиоца

Медицинска сестра – техничар

у ургентним службама и реанимацији,
Амбуланта за тријажу и хитан пријем
педијатрије, на одређено време по
основу замене до повратка запослене са
боловања

Медицинска сестра – техничар

на осталим болничким одељењима,
Одељење пластичне хирургије, на
одређено време по основу замене до
повратка запослене са боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, педијатријског или општег смера; положен стручни испит;
најмање 6 месеци радног искуства на пословима медицинске сестре – техничара. Кандидати су
дужни да доставе: кратку биографију, фотокопију
Бесплатна публикација о запошљавању

личне карте, фотокопију дипломе о завршеној
школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори
о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). Кандидати који испуњавају услове из
огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни
за одлуку о пријему – претходно искуство о раду,
додатно образовање или оспособљеност, 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 примају. Пријаве
слати у затвореној коверти, на наведену адресу Клинике, са назнаком радног места за које се
конкурише. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање.

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

Возач санитетског превоза

на одређено време ради замене
запосленог који је привремено одсутан
са рада, а најдуже до повратка одсутног
запосленог
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17
– одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење) и посебни услови утврђени Правилником
о унутрашњој организацији и систематизацији
послова у Заводу. Посебни услови: од V до III
степен стручне спреме, возачка дозвола Б категорије. При заснивању радног односа кандидат
мора поседовати лекарски налаз који потврђује
рад под отежаним условима са завршеним курсом
по програму одсека за стручно усавршавање.
Опис послова: послови возача санитетског превоза у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Заводу за
хитну медицинску помоћ Крагујевац.
Кандидати подносе следећа документа у оригиналу или овереној копији: диплому средње школе (V/III степен); уверење о држављанству РС;
извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене
презимена кандидата); доказ/потврду о радном
стажу од стране Републичког фонда за пензијско
и инвалидско осигурање (ПИО) или други доказ
о радном искуству; доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница
није ступила на правну снагу и да није покренута
истрага (уверење надлежног суда), не старије од
6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван за
кривична дела која га чине неподобним за рад у
здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице), не старије
од 6 месеци; докази о додатном стручном образовању или оспособљености (уколико их кандидат
поседује); возачка дозвола Б категорије; кратка биографија, са адресом, контакт телефоном,
имејл-адресом. Пријавом на оглас кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности у
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се
не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Завод за хитну медицинску
помоћ Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови”. Оглас је објављен и на интернет презентацији Министарства здравља РС и интернет
презентацији Завода. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о
пријему. По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима. Контакт телефон: 034/6312-306. Пријаве се подносе лично или
путем поште у затвореној коверти (препоручено),

на адресу: Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац, 34000 Крагујевац, Слободе бб, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос
– радно место возач санитетског превоза”.

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

Лабораторијски техничар

IV степен, за потребе Службе за
лабораторијску дијагностику, на
одређено време до повратка запосленог
са дужег одсуства
УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС”,
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 – одлука УС и 113/17, 95/2018) и посебни
услови утврђени Правилником о организацији и
систематизацији послова у Универзитетском клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе у
оригиналу или овереној копији следећа документа:
диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; сведочанства за сваки разред средње школе; уверење о положеном стручном испиту одговарајућег профила; уверење о држављанству РС;
извод из матичне књиге рођених; извод из матичне
књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратка биографија са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. Кандидати који уђу у ужи
избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан
да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива
радни однос; доказ да се против кандидата не води
кривични поступак, да оптужница није ступила на
правну снагу и да није покренута истрага (уверење
надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за
рад у здравственој установи (уверење надлежне
полицијске управе или полицијске станице); дозволу за рад – лиценцу коју је издала надлежна комора
(ако је кандидат у радном односу) или решење о
упису у комору (ако кандидат није у радном односу) за радно место. Кандидати су у пријави дужни
да наведу за које радно место конкуришу. 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”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту Универзитетског клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Телефон за контакт: 034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, преко
писарнице Универзитетског клиничког центра Крагујевац или путем поште на адресу: Универзитетски клинички центар Крагујевац, 34000 Крагујевац,
Змај Јовина 30. 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
01.09.2021. | Број 949 |
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АПОТЕКА „СМЕДЕРЕВО”

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

Магистар фармације

та за које се конкурише. Уколико кандидат има
имејл-адресу, потребно је исту назначити ради
обавештавања о резултату конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
За ближе информације можете се обратити на
телефон: 026/240-725.

на одређено време,
за рад у Апотеци „1. мај”

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СОКОБАЊА”

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, VII
степен стручне спреме; положен стручни испит;
радно искуство 1 година на пословима у области
конкурса. Документација коју кандидати треба да
приложе уз пријаву: CV – биографија са адресом,
контакт телефоном и имејл-адресом; диплома о
завршеном фармацеутском факултету; уверење
о положеном стручном испиту; лиценца или
решење о упису у Фармацеутску комору Србије;
фотокопија личне карте; извод из матичне књиге
рођених (не старији од 6 месеци од дана објављивања огласа); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци од дана објављивања огласа);
потврда послодавца о радном искуству или оверена копија радне књижице; уверење да се против
кандидата не води кривични поступак (уверење
издаје суд); фотокопија одјаве са претходног осигурања (М образац). Приликом заснивања радног
односа изабрани кандидат је дужан да достави
и лекарско уверење, као доказ о здравственој
способности за послове за које се заснива радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује
и податке обрађује Правна служба Апотекарске
установе „Смедерево”. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Кандидати који испуњавају
услове огласа могу бити позвани на разговор ради
пружања додатних информација. Одлука о избору ће бити објављена на сајту Апотекарске установе „Смедерево“: www.apotekasmederevo.co.rs.
Особа за контакт: Јелена Којић, тел. 026/641-070.
Пријаву са потребном документацијом доставити
на горенаведену адресу.

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

ОПШТА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ЛУКА”

11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/240-725

Медицинска сестра општег смера

на одређено време до повратка
запослене са боловања и одсуства са
рада ради неге детета, за рад у Служби
за продужено болничко лечење и негу
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен
стручни испит. Рад у сменама. Пробни рад. Као
доказе о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом уз назнаку:
„Сагласан/на сам да Општа болница ‘Свети Лука’
Смедерево обрађује моје личне податке (адреса,
ЈМБГ, бр. телефона, имејл, бр. лиценце и друго у
вези са реализацијом огласа на који се јављам)”,
оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, лиценцу или
решење о упису у комору, фотокопију / очитану
личну карту. Ако кандидат поседује радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике
од претходног послодавца. Пријава и пропратна
документација кандидатима који нису примљени
се не враћа и иста ће бити комисијски уништена по предвиђеној процедури, у циљу заштите
података о личности садржаних у тим документима. Рок за подношење пријава на конкурс је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови”. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници ОБ „Свети Лука” или
путем поште на горенаведену адресу, уз напомену „Пријава на оглас”, са навођењем радног мес-
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на одређено време ради замене
запосленог на неплаћеном одсуству
УСЛОВИ: висока стручна спрема (доктор медицине), VII степен стручне спреме; положен стручни
испит за своје звање. Заинтересовани кандидати
уз пријаву подносе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце издате
од надлежне коморе или решење о упису у комору, фотокопију личне карте, кратку биографију.
Пријаве се подносе на горенаведену адресу или
непосредно у болници. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Медицинска сестра

на осталим болничким одељењима, на
одређено време ради замене запослене
на породиљском одсуству и одсуству са
рада ради неге детета
УСЛОВИ: средња стручна спрема (медицинска сестра), 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. Пријаве се подносе на горенаведену
адресу или непосредно у болници. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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 листу „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Коначни резултати
конкурса бити објављени на сајту Универзитетског клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs).
Кандидати који не буду изабрани могу захтевати
повраћај конкурсне документације. Контакт телефон: 034/505-273. Пријаве се подносе лично, у
затвореној коверти, преко писарнице Универзитетског клиничког центра Крагујевац или путем
поште на адресу: Универзитетски клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац.
Обавезно назначити за које се радно место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни однос
за радно место ____ (навести тачан профил за
који кандидат подноси пријаву)”.

ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА
Српска Црња
e-mail: direktordzsc@gmail.com

Доктор медицине – изабрани лекар

на одређено време 6 месеци, након тога
на неодређено време
Опис посла: превентивни и куративни прегледи
деце, школске деце, омладине и одраслих.
УСЛОВИ: VII ниво образовања, без обзира на
радно искуство: положен стручни испит; лиценца
за лекаре. Послодавац обезбеђује смештај, рад
у сменама. Трајање конкурса: до попуне радног
места. Лице за контакт: Даница Вучуревић Ђукин,
телефони: 062/8045-122, 023/811-022 (звати од 7
до 15 часова).

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”

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

Помоћни радник

на нези болесника на осталим
болничким одељењима, на одређено
време до повратка запосленог са дужег
одсуства, пробни рад 3 месеца
УСЛОВИ: основна школа. Општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду
(„Сл. гласник РС”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/17 и
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. 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);

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

Виши физиотерапеут

пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: високо образовање медицинске струке
на основним студијама првог степена (струковне/
академске), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године,
физиотерапеутски смер; на основним студијама у
трајању од најмање две године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, физиотерапеутски смер; стручни
испит; лиценца; најмање шест месеци радног
искуства у звању вишег, односно струковног
физиотерапеута; познавање рада на рачунару
(основни пакет MS Office и Windows окружење).
Опис послова: спроводи самостално терапеутске процедуре из области физикалне медицине
и рехабилитације (хидротерапија, електротерапија, кинезитерапија, парафинотерапија, киротерапија), на основу налога доктора медицине
специјалисте за област физикалне медицине и
рехабилитације и о томе води прописану медицинску документацију; надзире и контролише рад
физиотерапеута; надзире рад помоћног особља у
вези хигијене просторија за физикалну терапију,
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опреме, медицинске одеће и сл.; спроводи континуирани надзор процеса статистичког извештавања; учи и мотивише пацијента да се правилно
служи помагалима; прати пацијентово стање и
напредак; прилагођава програм физиотерапије у
складу са напретком пацијентовог стања; подстиче и подучава пацијента за самостално извођење
вежби; врши процену обима покрета, мери обим
и дужину екстремитета, врши остала антропометријска мерења, врши процену држања, хода,
физичких активности са аспекта могућности,
издржљивости, координације, експоненцијалне
струје, магнетотерапија, галванизација и електрофореза лекова, дијадинамичне интерферентне струје, УЗ, сонофореза, ИР, УВ зраци, вибрациона масажа, активно потпомогнуте и пасивне
вежбе у оквиру кинезитерапијског третмана,
корективне вежбе деформитета кичменог стуба и стопала код деце, третман посттрауматских
стања, третман централних и периферних неуролошких лезија, респираторне вежбе, јачање абдоминалне и паравертебалне мускулатуре, терапија
парафином, криотерапија, процењује равнотежу
у свим положајима (квалитет, реакција равнотеже), врши процену стања и развоја моторике,
користи специјалне тестове намењене посебним
патолошким стањима, скупинама, итд., прави
адекватан терапијски програм, поштује контраиндикације и елементе дозирања, а у складу са
општим физијатријским планом лечења, контролише стање пацијента и свој програм уз допуну
и корекцију, учествује у тиму за оспособљавање
пацијента и за оцену радне способности, води
стручну документацију о пацијенту, обавља административне послове у свом домену рада, фактурише здравствене услуге које пружа, обавља и
друге послове из домена своје струке по налогу
непосредног руководиоца. За свој рад одговоран је одговорном физиотерапеуту, непосредном
руководиоцу и начелнику службе.
ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце или решења о упису у комору и
фотокопију држављанства. Доставити неоверене
фотокопије, које се не враћају кандидатима. Рок
за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа, поштом или личном доставом у
писарницу Дома здравља „Др Милутин Ивковић”,
Кнез Данилова 16, IV спрат, соба бр. 12. Обавезно назначити за које радно место се конкурише.
Резултати огласа ће бити објављени на сајту
Дома здравља www.dzpalilula.org.rs и на огласној
табли – IV спрат.

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

Струковни виши медицински
техничар општег смера
(више или високо образовање)

за потребе Центра за нуклеарну
медицину, на одређено време до
повратка запосленог са дужег одсуства,
пробни рад 3 месеца

Струковни виши медицински
техничар општег смера (више или
високо образовање)

за потребе Центра за онкологију и
радиотерапију, на одређено време до
повратка запосленог са дужег одсуства,
пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник
РС”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/17, 95/2018) и
посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Универзитетском клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву се
Бесплатна публикација о запошљавању

подносе у оригиналу или овереној копији следећа
документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; сведочанства за сваки разред
средње школе; уверење о положеном стручном испиту одговарајућег профила; уверење о
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је
кандидат променио презиме); кратка биографија
са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом.
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на
разговор. Приликом заснивања радног односа,
изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско
уверење као доказ о здравственој способности
за послове за које се заснива радни однос; доказ
да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу
и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван
за кривична дела која га чине неподобним за
рад у здравственој установи (уверење надлежне
полицијске управе или полицијске станице); дозволу за рад – лиценцу коју је издала надлежна
комора (ако је кандидат у радном односу) или
решење о упису у комору (ако кандидат није у
радном односу) за радно место. Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене документе
у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и
податке обрађује Универзитетски клинички центар Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Коначни резултати конкурса
биће објављени на сајту Универзитетског клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати
који не буду изабрани могу захтевати повраћај
конкурсне документације. Телефон за контакт:
034/5052-73. Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице Универзитетског
клиничког центра Крагујевац или путем поште
на горенаведену адресу. 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. Доктор медицине

на одређено време од 3 месеца,
у Служби опште медицине
3 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају
и посебне услове: завршен медицински факултет,
VII/1 степен стручне спреме, положен стручни
испит и поседовање лиценце за рад или решења
о упису у комору.

2. Медицинска сестра – техничар
на одређено време од 3 месеца,
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, IV степен стручне спреме,
положен стручни испит и поседовање лиценце за
рад или решења о упису у комору.
ОСТАЛО: Кандидати достављају: пријаву у којој
наводе за које радно место се пријављују; 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 се заснива радни
однос. Уколико изабрани кандидат не достави
наведени документ у остављеном року, са њим
се неће закључити уговор о раду. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве са документацијом доставити на наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Виша медицинска сестра – техничар
на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене до
њеног повратка на рад, у Служби
поливалентне патронаже

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају
и посебне услове: високо образовање: на струковим студијама медицине првог степена (основне
струковне студије) по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године;
висока медицинска школа струковних студија из
области гинекологије и акушерства или општег
смера; на основним студијама медицине у трајању
од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, виша медицинска школа из области гинекологије и акушерства или општег смера; положен стручни испит, поседовање лиценце за рад,
возачки испит Б категорије, здравствена способност за посао. Опис послова: утврђен Правилком
о организацији и систрматизацији послова.
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, оверену фотокопију возачке дозволе, 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.

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

Оглас објављен 04.08.2021. године, у публикацији
„Послови”, поништава се за радно место: помоћни
радник, на одређено време од 18 месеци, за једног извршиоца.

01.09.2021. | Број 949 |

25

Медицина

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац
Косовска 16

1. Медицинска сестра – техничар

на инфективном одељењу, за рад
у Одељењу за инфективне болести
Службе за инфективне и кожне болести,
на одређено време до 3 месеца, ради
имплементације Пројекта Канцеларије
УНОПС-а за подршку запошљавања
кадрова ради сузбијања вируса
COVID-19
5 извршилаца
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање
шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Опис послова: према Правилнику о организацији
и систематизацији послова Опште болнице Крушевац.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати 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. Пријавом на
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду
података о личности у сврхе избора за пријем
у радни однос. Подаци се не могу користити у
друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања
радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за
послове за које се заснива радни однос. Уколико
изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаву доставити
у затвореној коверти, са назнаком „За оглас”, са
називом и редним бројем радног места за које
се конкурише, искључиво поштом на наведену
адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац
Косовска 16

1. Доктор медицине

за рад у Служби за анестезиологију и
реаниматологију, на одређено време на
6 месеци, због повећаног обима посла

4. Медицинска сестра – техничар

на осталим болничким одељењима, за
рад на Другом одељењу – хируршка
траума и гастроинтестинална хирургија,
у Служби за хирургију, на одређено
време ради замене привремено одсутног
запосленог на боловању
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање
шест месеци радног искуства у наведеном звању.

5. Медицинска сестра – техничар

на осталим болничким одељењима,
за рад у Одсеку за стандардну негу у
Служби за урологију, на одређено време
на 6 месеци због повећаног обима посла
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање
шест месеци радног искуства у наведеном звању.

6. Медицинска сестра – техничар у
амбуланти

за рад у ОРЛ амбуланти за
специјалистичко-консултативне
прегледе, у Служби за
оториноларингологију, на одређено
време ради замене привремено одсутног
запосленог на боловању
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање
шест месеци радног искуства у наведеном звању.

7. Медицинска сестра – техничар

на осталим болничким одељењима, за
рад у Одсеку за неуромишићне болести
и мултипласклерозу, у Служби за
неурологију, на одређено време ради
замене привремене одсутне запослене
до истека породиљског одсуства
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање
шест месеци радног искуства у наведеном звању.

8. Медицинска сестра – техничар

у операционој сали, за рад у
Одсеку анестезије за једнодневну
хирургију, дијагностичко-терапијске
процедуре и специјалистичкоконсултативне делатности, у Служби за
анестезиологију и реаниматологију при
Заједничким медицинским пословима,
на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене до
истека породиљског одсуства

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен,
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине.

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

2. Доктор медицине

9. Медицинска сестра – техничар у
дијагностици

за рад у Одељењу неонатологије у
Служби гинекологије и акушерства са
неонатологијом, на одређено време због
повећаног обима посла, најкасније до
17.02.2022.
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен,
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине.

3. Медицинска сестра – техничар

на осталим болничким одељењима,
за рад у Служби за интерну медицину,
на одређено време ради замене
привремено одсутног запосленог на
боловању
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег
смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.
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за рад у Служби радиолошке
дијагностике, на одређено време на 6
месеци због повећаног обима посла
2 извршиоца

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

10. Помоћни радник

за рад у Одељењу за техничке и
инвестициопне послове у Служби
за техничке, помоћне и друге
сличне послове при Заједничким
немедицинским пословима, на одређено
време на 6 месеци, због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: основна школа.

11. Спремач/спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге, за рад у Одељењу
за одржавање хигијене објеката и
простора у Служби за техничке,
помоћне и друге сличне послове при
Заједничким немедицинским пословима,
на одређено време на 6 месеци због
повећаног обима посла
5 извршилаца
УСЛОВИ: основна школа.
Кандидати за радна места од 1 до 9 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, а за радно место
бр. 8, поред напред наведеног и доказ о радном
искуству.
Кандидати за радна места 10 и 11 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: Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се
не могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су
да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не
достави наведена документа у остављеном року,
са њим се неће закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву доставити у затвореној коверти, са
назнаком „За оглас”, са називом и редним бројем
радног места за које се конкурише, искључиво
поштом на наведену адресу. Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији
послова Опште болнице Крушевац.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац
Косовска 16

1. Финансијско-рачуноводствени
аналитичар
на одређено време од 6 месеци
због повећаног обима посла,
за рад у COVID болници

УСЛОВИ: високо образовање: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
односно на 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; VII/1 степен стручне
спреме, радно искуство најмање четири године.

2. Дипломирани правник за правне,
кадровске и административне
послове
на одређено време од 6 месеци
због повећаног обима посла,
за рад у COVID болници

УСЛОВИ: високо образовање: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
односно специјалистичким струковним студијама,
по пропису који уређује високо образовање почев
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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 рада на рачунару.

3. Инжењер инвестиционог и
техничког одржавања и одржавања
уређаја и опреме
на одређено време од 6 месеци
због повећаног обима посла,
за рад у COVID болници

УСЛОВИ: високо образовање. на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
односно на специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године, грађевинске, електротехничке или машинске струке; на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, грађевинске, електротехничке или машинске струке; VII/1
степен стручне спреме; знање рада на рачунару;
положен одговарајући стручни испит из области
рада, у складу са законом.

4. Домар – мајстор одржавања
на одређено време од 6 месеци
због повећаног обима посла,
за рад у COVID болници

УСЛОВИ: средње образовање машинско-електротехничка школа, смер електричар, металостругар,
металобрусач, алатничар, машинбравар, водоинсталатер итд.

5. Домар – мајстор одржавања
(за одржавање лифтова)
на одређено време од 6 месеци
због повећаног обима посла,
за рад у COVID болници

УСЛОВИ: средње образовање, машинско-електротехничка школа, смер електричар, металостругар,
металобрусач, алатничар, машинбравар, водоинсталатер итд.

6. Спремач / спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге, на одређено време
од 6 месеци због повећаног обима
посла, за рад у COVID болници
4 извршиоца
УСЛОВИ: основна школа.
Кандидати за радна места од 1 до 5 подносе:
молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе,
оверену фотокопију уверења или сертификата
за радно место под редним бројем 3, 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), доказ о
радном искуству (за радно место бр. 1).
Кандидати за радно место 6 подносе: молбу за
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи, фотокопију личне карте
или очитане податке са личне карте (уколико је
чипована), фотокопију извода из матичне књиге
венчаних (уколико су сведочанства или уверења
издати на девојачко презиме).
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. 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
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достави наведена документа у остављеном року,
са њим се неће закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву доставити у затвореној коверти, са
назнаком „За оглас”, са називом и редним бројем
радног места за које се конкурише, искључиво
поштом на наведену адресу. Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији
послова Опште болнице Крушевац.

радног односа достави уверење о здравственој
способности. 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 8/2021”.
Пријаве са непотпуном документацијом, као и
неблаговремене пријаве, неће бити разматране.
Контакт телефон: 018/804-256.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ
КРВИ ВОЈВОДИНЕ

37000 Крушевац
Косовска 16

1. Доктор медицине

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

2. Физиотерапеутски техничар

за рад у Одељењу за продужену
рехабилитацију у Служби за физикалну
медицину и рехабилитацију при
Заједничким медицинским пословима,
пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: средња медицинска школа физиотерапеутског смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати 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. 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 оснос. 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. Опис
послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Крушевац.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац
Момчила Поповића 144

Педијатријска сестра

за рад у Одељењу за здравствену
заштиту предшколске и школске деце,
на одређено време до повратка одсутног
радника
УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о
раду. Посебни услови: средње образовање из
области медицине; IV степен стручне спреме,
педијатријска сестра, положен стручни испит;
лиценца. Кандидати су обавезни да уз пријаву
доставе: оверен препис или фотокопију дипломе
о завршеној средњој медицинској школи; оверен
препис или фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; оверен препис или фотокопију
лиценце или решења о упису у комору; биографију са адресом и контакт телефоном. Изабрани кандидат је обавезан да приликом заснивања

21000 Нови Сад
Хајдук Вељкова 9а

Лабораторијски техничар

у Одељењу за давалаштво крви
Службе за прикупљање крви,
тестирање, производњу продуката од
крви и дијагностичких средстава
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, за свој рад одговара главном техничару Одељења, главном техничару Службе, шефу Одељења, начелнику Службе,
главном техничару завода и директору Завода.
УСЛОВИ: средња стручна спрема, стручни испит,
лиценца, најмање 6 (шест) месеци радног искуства у том звању. Потребна документација: пријава на оглас, фотокопија дипломе/уверења о завршеној медицинској школи лабораторијског или
општег смера, фотокопија уверења о положеном
стручном испиту, фотокопија лиценце, фотокопија
извода из матичне књиге рођених, фотокопија
личне карте, кратка биографија (CV), доказ о радном искуству у виду уверења/потврде послодавца,
фотокопије радне књижице и друго. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
јавног огласа у публикацији „Послови”. Оглас
ће бити објављен и на веб-сајту Министарства
здравља Републике Србије и веб-сајту Завода за
трансфузију крви Војводине. Пријаве се подносе
путем поште на адресу: Завод за трансфузију крви
Војводине, Хајдук Вељкова 9а, 21000 Нови Сад, са
назнаком „За оглас” или непосредно управи Завода за трансфузију крви Војводине, сваког радног
дана од 8 до 14 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„КОВИН” У КОВИНУ
Ковин, Цара Лазара 253

1. Доктор медицине
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. Кандидати подносе:
кратку биографију (CV), пријаву на оглас, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце, оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању у
звању наведеном у огласу.

2. Социјални радник

у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без пристанка,
за збрињавање и лечење психотичних
поремећаја у акутној фази, болести
зависности, за форензичку психијатрију,
психогеријатрију и психосоцијалну
рехабилитацију
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. Кандидати подносе: кратку
биографију (CV), пријаву на оглас, оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању
наведеном у огласу.

3. Виши радни терапеут
УСЛОВИ: високо образовање – на студијама првог
степена (струковне/академске студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године – на основним студијама
у трајању најмање две године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године.

4. Медицинска сестра – техничар

у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без пристанка,
за збрињавање и лечење психотичних
поремећаја у акутној фази, болести
зависности, за форензичку психијатрију,
психогеријатрију и психосоцијалну
рехабилитацију
4 извршиоца
УСЛОВИ: средње образовање, стручни испит,
лиценца. Кандидати подносе: кратку биографију
(CV), пријаву на оглас, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену
фотокопију лиценце, оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању у звању
наведеном у огласу.

5. Сервирка

у посебним условима рада
2 извршиоца
УСЛОВИ: средње образовање, изузетно основно
образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе. Кандидати подносе: кратку биографију (CV),
молбу, оверену фотокопију дипломе о завршеном
образовању.
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ОСТАЛО: У пријави на оглас, поред осталих
података, кандидат треба да да своју сагласност
за обраду података о личности у сврхе избора
за пријем у радни однос. Пријаве са потребним
доказима достављају се поштом на адресу: Цара
Лазара 253, 26220 Ковин или лично у архиви
болнице, са назнаком „Оглас”, у року од 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Изабрани кандидати су у обавези да доставе
лекарско уверење о општој здравственој способности. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
БОЛЕСТИ ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ
ЗЛАТИБОР
Златибор
Др Драгослава Зеке Смиљанића 33
тел. 064/8890-164

Помоћни радник у кухињи
на одређено време

УСЛОВИ: без обзира на образовни профил и степен стручне спреме. Оглас је отворен до попуне
радног места.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СОКОБАЊА”
18230 Сокобања, Војводе Мишића 48
тел. 018/830-124

Доктор медицине
УСЛОВИ: висока стручна спрема (доктор медицине), VII степен стручне спреме; положен стручни
испит за своје звање. Заинтересовани кандидати
уз пријаву подносе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце издате
од надлежне коморе или решење о упису у комору, фотокопију личне карте, кратку биографију.
Пријаве се подносе на горенаведену адресу или
непосредно у болници. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Здравство и социјална заштита
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БРУС
37220 Брус, Ослободилачка бб
тел./факс: 037/3825-665

Социјални радник

у установи за одрасла и старија лица,
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, односно до
повратка запослене са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен
кандидат који испуњава следеће услове: 1. има
одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или 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 или на студијама првог
степена (основне струковне студије, основне академске студије или специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или
више образовање са звањем социјални радник;
2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са корисницима домског смештаја; 3.
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање

малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање мита или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4. има
држављанство Републике Србије; 5. зна српски
језик; 6. поседује лиценцу за обављање стручних
послова у области социјалне заштите; 7. има најмање 1 годину радног искуства на горе наведеним
пословима.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: 1. пријаву на оглас и кратку биографију; 2. оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми или уверење о
стеченом високом образовању; 3. уверење о
држављанству (оригинал или оверену фотокопију); 4. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); 5. уверење о
неосуђиваности (не старије од 6 месеци, издаје
МУП); 6. уверење да се против кандидата не
води кривични поступак (не старије од 6 месеци); 7. лекарско уверење (прилаже кандидат који
буде изабран по конкурсу, пре закључења уговора о раду), 8. лиценцу за обављање стручних
послова у области социјалне заштите; 9. потврду
или други доказ о поседовању радног искуства;
10. очитану личну карту. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Кандидати који испуњавају услове конкурса биће
позвани лично на разговор у Центар за социјални рад Брус. Документацију слати препорученом
поштом или доставити лично у установу, у затвореној коверти, са назнаком „За конкурсну комисију”, на горе наведену адресу.

УСТАНОВА ГЕРОНТОЛОШКИ
ЦЕНТАР ОБРЕНОВАЦ
11500 Обреновац, Узун Миркова 12
тел. 011/8723-151

Директор

на мандатни период
од четири године
УСЛОВИ: 1. да је кандидат држављанин Републике Србије; 2. да је стекао високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области правних, психолошких, педагошких и андрагошких наука, специјалне
едукације и рехабилитације, социолошких, политичких, економских или медицинских наука; 3. да
има најмање пет година радног искуства у струци.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да достави
следеће доказе: 1. уверење о држављанству РС
(оригинал или оверену фотокопију не старију од
шест месеци); 2. извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотокопију); 3. диплому
о завршеном факултету (оригинал или оверену
фотокопију); 4. оверену копију радне књижице
или потврду о радном искуству у струци (оригинал или оверену фотокопију не старију од шест
месеци); 5. уверење надлежне полицијске управе
о некажњавању (оригинал или оверену фотокопију не старију од шест месеци); 6. потврду суда
да се против кандидата не води истражни поступак (оригинал или оверену фотокопију не старију
од шест месеци); 7. радну биографију (оригинал);
8. програм рада установе за мандатни период
од четири године (оригинал). Кандидати достављају пријаву са доказима о испуњености услова у затвореној коверти, са назнаком „Пријава на
конкурс за избор директора – не отварати”, препорученом пошиљком на горе наведену адресу
или лично у Правну службу установе. Рок за подношење пријава је 15 дана, рачунајући од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
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Благовременом пријавом сматра се пријава која је
предата у року утврђеним конкурсом. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа неће се узимати
у разматрање. Све додатне информације могу се
добити на телефон: 011/8723-151.

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА
ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ
„Др НИКОЛА ШУМЕНКОВИЋ”
Стамница, 12300 Петровац на Млави

Доктор медицине

на одређено време ради замене
запослене која се налази на одсуству са
рада ради неге детета
УСЛОВИ: На конкурс се могу јавити лица која
испуњавају следеће услове: да су држављани
Републике Србије; да су стекла високо образовање: 1) на интегрисаним академским студијама
по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године; 2) на основним
академским студијама у трајању од најмање пет
година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; знање
рада на рачунару; стручни испит, лиценца у складу са прописима којима се уређује област послова здравствених радника; најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине. Уз
пријаву на конкурс кандидат је у обавези да достави следећу персоналну документацију: биографију, оверену фотокопију дипломе, уверење о
радном искуству у струци, уверење о држављанству (оригинал), извод из матичне књиге рођених (оригинал), уверење суда да лице није под
истрагом и да се против истог не води поступак,
уверење МУП-а о неосуђиваности, доказ о лиценци – оверена фотокопија. Пријаве са доказима
о испуњености услова подносе се у року од 15
дана од дана објављивања конкурса, на адресу
Дома за децу и лица ометена у развоју„Др Никола
Шуменковић” Стамница, 12300 Петровац на Млави, са назнаком „Пријава на конкурс”. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
35260 Рековац, Краља Петра Првог 57
тел. 035/8710-483, 8710-484

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: високо образовање на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 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; високо образовање на студијама другог степена/мастер академске студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, односно основне студије
у трајању од најмање 4 године и одговарајући
академски назив утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких, андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив
дипл. социјални радник; 5 година радног искуства
у струци; да је кандидат држављанин Републике
Србије; да није осуђиван и да се против њега не
води кривични поступак за кривична дела која га
чине неподобним за рад, по Закону о раду. Посебни услови: организационе вештине, комуникационе вештине, менаџерске вештине, вештина презентације, познавање страног језика, знање рада
на рачунару. Кандидати за директора уз прописану конкурсну документацију подносе и програм
рада за мандатни период. Пријаве са доказима о
испуњености услова доставити у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса, на горе наведену
адресу.
Бесплатна публикација о запошљавању

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
21470 Бачки Петровац
Народне револуције 7

Директор

Ветерина
НАУЧНИ ИНСТИТУТ ЗА
ВЕТЕРИНАРСТВО СРБИЈЕ

на мандатни период од 4 године

11000 Београд, Јаниса Јанулиса 14

УСЛОВИ: За директора може бити именован:
држављанин Републике Србије, који је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године и одговарајући академски односно
стручни назив у области правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани
социјални радник; да има најмање 5 година радног искуства у струци, да поседује организаторске
способности, да није осуђиван и да се против њега
не води кривични поступак за кривична дела која
га чине неподобним за рад у државним органима.

Дипломирани ветеринар

ОСТАЛО: Потребна документација: извод из МК
рођених – оригинал, уверење о држављанству –
оригинал не старији од 6 месеци, уверење односно
диплома о стеченом образовању – оверена фотокопија, уверење о радном искуству у струци која
одговара звању потребном за обављање послова
директора Центра за социјални рад; уверење да
није осуђиван, уверење да се против њега не води
кривични поступак, односно да није стављен захтев
за спровођење истраге или одређених истражних
радњи, да није подигнута оптужница или оптужни
предлог за кривична дела за која се гоњење предузима по службеној дужности. Уз доказе о испуњености услова конкурса кандидат је дужан да поднесе програм рада за мандатни период за који се
врши избор. Рок за подношење пријаве је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене,
непотпуне и нејасне пријаве неће се узети у разматрање. Неблаговремене, неразумљиве и пријаве
без приложених доказа који се траже у овом конкурсу, биће одбачене закључком против кога није
допуштена посебна жалба. Конкурс се објављује у
публикацији „Послови „, на огласној табли Националне службе за запошљавање у Бачком Петровцу,
на веб-страници општине Бачки Петровац. Писмене пријаве и радну биографију (Curriculum Vitae) са
потребном докуменацијом, у затвореној коверти,
са назнаком „За конкурс за именовање директора”
послати на горенаведену адресу или лично доставити у пријемној канцеларији Центра за социјални
рад општине Бачки Петровац, радним данима од
07.00 до 15.00 часова.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГУЧА
32230 Гуча, Републике 18
тел. 032/854-370, 855-888

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да поред општих, законом предвиђених услова, испуњава и следеће
услове: 1. да је држављанин Републике Србије;
2. да је стекао високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно основне студије у
трајању од најмање четири године и одговарајући
академски, односно стручни назив утврђен у
области правних, економских, психолошких, педагошких и адрагошких и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани социјални радник;
3. да има најмање 5 година радног искуства у струци; 4. да поседује организаторске способности, 5.
да није осуђиван и да се против њега не води кривични поступак. Кандидат за директора Центра за
социјални рад, уз прописану конкурсну документацију, подноси Програм рада за мандатни период на
који се избор врши. Пријаве на конкурс поднети у
року од 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”, на горенаведену адресу.

на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани
ветеринар; знање рада на рачунару, поседовање
возачке дозволе; знање енглеског језика средњи
или виши ниво; радно искуство до 24 месеца.

Ветеринарски техничар
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, ветеринарски
техничар; знање рада на рачунару; поседовање
возачке дозволе; знање енглеског језика средњи
или виши ниво; радно искуство до 24 месеца.

Лабораторијски техничар
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, лабораторијски техничар; знање рада на рачунару; поседовање возачке дозволе; знање енглеског језика средњи или виши ниво; радно искуство до 24
месеца.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати пријаву могу
да пошаљу на e-mail: nivs@nivs.rs, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса.

Индустрија и грађевинарство
ПРОИЗВОДНО-ТРГОВИНСКО
ПРЕДУЗЕЋЕ
„NATURA TRADE” DOO
15300 Лозница, Бањска бб
e-mail: naturaloznica@gmail.com

Оператер на машини
20 извршилаца

УСЛОВИ: III, IV или V степен стручне спреме;
пожељно искуство у области индустријске производње (није неопходно); машинска, електро, техничка струка и др.

Радник на машини – пакер
20 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на занимање; није потребно
радно искуство.
ОСТАЛО: Заинтересована лица треба да пошаљу
своје биографије на имејл-адресу: naturaloznica@
gmail.com и/или позвати на број телефона:
069/1028-990.

„СТОЈКОВИЋ КЕРАМИКА” ДОО
11400 Младеновац
Светолика Ранковића 127Б
тел. 011/8201-803
e-mail: office@stojkovickeramika.com

Радник на шмирглању
намештаја
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме било
ког занимања; радно искуство небитно (могу конкурисати и жене и мушкарци).
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АД „ВОЋАР”

35210 Свилајнац, Кнеза Милоша 3

Техничар одржавања
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, возачка дозвола Б категорије, без обзира на радно
искуство.

Електричар
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, возачка дозвола Б категорије, без обзира на радно
искуство.

Возач виљушкара
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возачка дозвола Б категорије, поседовање сертификата за
обученост рада на виљушкару, радно искуство 3
месеца.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати се могу јавити на телефон: 063/636-116.

„ТЕХНОСЕРВ” ДОО
24000 Суботица, Храстова 5
тел. 061/279-544, 024/554-633
e-mail: tehnos@mts.rs

Бравар
Лимар

Асфалтер

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА
ПРЕРАДУ И ПРОДАЈУ КОЖЕ
„ELTID TANNERY” DOO PANČEVO

на одређено време
3 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме.

26000 Панчево
Тозе Марковића бб
тел. 013/334-444

Возач

на одређено време
3 извршиоца

Радник у производњи

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возачка дозвола Ц категорије.

Руковалац грађевинским машинама
на одређено време
3 извршиоца

11000 Београд, Батајнички друм 12
тел. 062/8087-147
e-mail: j.burnac@blackhorse.rs

УСЛОВИ: III степен стручне спреме.

Физички радник – нискоградња
на одређено време
3 извршиоца

Радник у производњи (монтажа,
ливница)

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Јављање кандидата на телефон:
063/629-610. Оглас је отворен до 12.09.2021.
године.

„ТЕРМАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ” ДОО

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме електро смера; поседовање возачке дозволе Б категорије; пожељно радно искуство у одржавању
производних машина. Радне биографије слати на
напред наведени имејл.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, машински
техничар; возачка дозвола Б категорије; рад на
рачунару у области техничког цртања. Кандидати могу да се јаве на горе наведене телефоне
или да своје биографије пошаљу на горе наведену имејл-адресу. Рок за подношење пријава је
17.09.2021. године.

„ТРАНС-КОП” ДОО ЧАЈЕТИНА
31310 Чајетина, Златиборска 3
тел. 063/629-610

Дипломирани грађевински инжењер
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани
грађевински инжењер, познавање рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије.

Грађевински инжењер
на одређено време

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, грађевински
инжењер, познавање рада на рачунару, возачка
дозвола Б категорије.

Грађевински техничар
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, грађевински
техничар, познавање рада на рачунару, возачка
дозвола Б категорије.
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УСЛОВИ: без обзира на стручну спрему; рад у
сменама. Рок за пријаву је до попуне радних
места.

Сомбор, Стапарски пут
тел. 025/5416-161, 064/8251-123
e-mail: hr@bane.rs

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, машинског
смера; возачка дозвола Б категорије. Кандидати
могу да се јаве на горе наведене телефоне или да
своје биографије пошаљу на наведену имејл-адресу. Рок за подношење пријава је 17.09.2021.
године.

Машински техничар

на одређено време, за рад у Сомбору
20 извршилаца

„БАНЕ МПИ” – ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОДЊУ БРАВА И ОКОВА ДОО

19250 Мајданпек, Грабова река бб
тел. 063/576-758
e-mail: katarina.andjelkovic@formaideale.rs

Електричар

24000 Суботица, Храстова 5
тел. 061/279-544, 024/554-633
e-mail: tehnos@mts.rs

УСЛОВИ: II, III или IV степен стручне спреме.
Јављање кандидата на телефон: 013/334-444,
особа за контакт: Марко Крстић.

„BLACK HORSE – FAS” DOO BEOGRAD

Заваривач

„ТЕХНОСЕРВ” ДОО

4 извршиоца

DOO „MARKO TRANS CARGO”
34000 Крагујевац
тел. 065/8605-697
e-mail: office@markotc.com

Брусач-глодач

на одређено време
УСЛОВИ: II, III степен стручне спреме; брушење
и глачање радних комада, припрема и монтажа
точкова за брушење и глачање, примењивање
захвата према упутству за рад. Рад у сменама.

Радник у ливници
на одређено време

Грађевински техничар
Опис послова: темељно планирање градње;
бирање прикладног земљишта; праћење законске регулативе; припрема градилишта за почетак радова; обележавање земљишта за извођење
радова; одређивање динамике и редоследа
извођења радова; координација и распоред радника на градилиштима; ангажовање механизације и
пратеће опреме; свакодневна организација и контрола извршења послова; вођење грађевинских
дневника, обрачунских листова, инспекцијских
књига и друге документације; спроводи процедуре
ИМС-а; обавља и друге послове по налогу руководиоца. За свој рад одговоран је руководиоцу Сектора изградње и директору Друштва.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, грађевински
техничар; радно искуство: 12 месеци; познавање
рада на рачунару (Интернет, MS office или слично). Начин конкурисања: кандидати своју радну
биографију могу да доставе на e-mail: office@
markotc.com, да се јаве лично послодавцу, адреса
Саве Ковачевића бб, Крагујевац или на контакт
телефон: 065/8400-901, најкасније до 30.09.2021.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

УСЛОВИ: ливење свих врста материјала у одређене калупе, подешавање температуре материјала за ливење, чишћење и одржавање пећи за
ливење. Рад у сменама.

Машински инжењер
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; обука за
Autocad (све верзије и сви нивои); енглески језик
– средњи ниво; пожељно радно искуство.

Галванизер

на одређено време
УСЛОВИ: III степен стручне спреме; рад у
одељењу површинске заштите, праћење задате технологије, контрола завршног производа,
вршење основних лабораторијских анализа. Рад
у сменама.

Физичко обезбеђење
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; обезбеђење
објекта, опреме и робе која се налази у објекту,
контрола идентитета лица која улазе у објекат,
примена превентивних мера. Рад у сменама.

Радник на одржавању опреме
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; одржавање
машина, опреме и инсталација, вршење превентивних прегледа машина и инсталација на дневној бази, као и отклањање кварова и застоја.
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ОСТАЛО: Предвиђен пробни рад за сва радна
места. Јављање кандидата на контакт телефон и
слање пријава за посао мејлом.

„ЕНЕРГОРАЗВОЈ”
ДОО БЕОГРАД
Нови Београд
Милутина Миланковића 1

Хидрауличар/механичар
место рада: Врчин
пробни рад 1 месец

Опис посла: хидрауличарски послови.

Ауто-бравар

место рада: Врчин
пробни рад 1 месец
2 извршиоца
Опис посла: ауто-браварски радови.

Ауто-механичар

место рада: Врчин
пробни рад 1 месец
2 извршиоца
Опис посла: ауто-механичарски радови.
УСЛОВИ: образовање: небитно; неопходно радно
искуство у траженом занимању; возачка дозвола
Б категорије
ОСТАЛО: обезбеђен смештај. Трајање конкурса:
до попуне. Лице за контакт: Петроније Миленковић, телефон: 065/2377-535, имејл: е-mail:
nikola@energorazvoj.rs.

„KAIZEN” DOO SMEDEREVO
Смедерево
Шалиначка бб
е-mail: posao@kaizen.rs

Консултант планирања и
производње
на одређено време
6 месеци

Опис посла: креира и води план производње;
контролише улазни и излазни магацин, као и рад
свих производних линија; доставља нопходне
податке и узорке производа; припрема дневне
извештаје за продуктивност производње; прати план производње и доставља одговарајуће
извештаје руководиоцима одељења; контролише примену прописаних процедура рада; активно ради на унапређивању процедура рада; шаље
информације о готовим РФ производима, спремним за извоз, стању залиха готових производа и
репроматеријала; организује испоруку робе; припрема пратећу документацију за Одељење спољне трговине; убацивање и ажурирање података у
одговарајућим системима; додељује задатке сваком члану тима на основу њихових компетенција
и потреба производње; координира производним
процесима; координира радом свих производних
одељења предузећа; састаје се са менаџментом
по потреби ради давања извештаја о напретку
производње.
УСЛОВИ: VI/2 или VII/1 ниво образовања текстилне или било које друге струке; 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).
Бесплатна публикација о запошљавању

„ЗЛАТИБОРАЦ” ДОО БЕОГРАД
Београд, Мојковачка 58
e-mail: office@zlatiborac.com
тел. 031/3834-333, 064/8713-117

Оператер у производњи

на одређено време 24 месеца,
место рада: Мачкат, Ужице
50 извршилаца

Оператер на хидрирању,
саламурењу, калупљењу, низању,
кутеру и зачинима
на одређено време 24 месеца,
место рада: Мачкат, Ужице
10 извршилаца

Помоћни кувар

на одређено време 24 месеца,
место рада: Мачкат, Ужице

Хигијеничар

на одређено време 24 месеца,
место рада: Мачкат, Ужице
3 извршиоца

Магационер сировина и готових
производа
на одређено време 24 месеца,
место рада: Мачкат, Ужице
7 извршилаца

Помоћни радник у производњи
на одређено време 24 месеца,
место рада: Мачкат, Ужице
21 извршилац

Манипулант на сушарама

на одређено време 24 месеца,
место рада: Мачкат, Ужице
2 извршиоца

Виљушкариста

на одређено време 24 месеца,
место рада: Мачкат, Ужице
УСЛОВИ: I–IV ниво квалификација; радно искуство: небитно. Трајање конкурса: до попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу своје
радне биографије да доставе на горе назначен
имејл или да контактирају послодавца путем
телефона. Особа за контакт: Љиљана Кнежевић
Перишић.

„VOSSLOH MIN
SKRETNICE” DOO
18000 Ниш
Булевар 12. фебруар бб

Руковалац торањском
дизалицом
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме техничке струке.

Оператер на машинској обради
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме техничке струке.
Опис посла: израђује мање сложене делове и
компоненте на машинама за обраду метала скидањем струготине за које је стручно оспособљен:
вертикалне глодалице, дугоходне рендисаљке,
краткоходне рендисаљке и друге; одговоран је за
правилно експлоатисање опреме за рад са којом
ради, прати кварове и застоје на опреми за рад и
исте пријављује непосредном руководиоцу; ради

на свим осталим машинама за обраду метала у
погону производње за које је задужен и стручно оспособљен; ради са ручним механизованим
алатом и ручним браварским алатом; учествује
у монтажи полупроизвода и готових производа;
обавља послове заштите полупроизвода и делова
производа од корозије који се састоје у наношењу
четком заштитног уља или боја за ову намену.

Електричар у одржавању
на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, електричар.
Опис посла: обавља послове текућег и превентивног одржавања електричних инсталација на
средствима и опреми за рад (замена делова електричних инсталација, замена електричних склопова и компонената на опреми за рад, извођење
електричних инсталација у мањем обиму и сл.);
обавља и остале послове у поступку одржавања
опреме и средстава за рад у домену својих знања
и способности, а по налогу шефа производње и
пословође одржавања и транспорта; стара се о
исправности и превентивном одржавању електроормана за напајање, машинских електроормана,
електронике и погонских машинских агрегата.

Варилац

на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, варилац.
Опис посла: обавља послове заваривања метала,
са свом опремом за заваривање која се користи
у процесу рада; обавља послове електролучног
заваривања у заштити активног гаса; учествује
у монтажи полупроизвода и готових производа;
ради са ручним механизованим алатом и ручним
браварским алатом; ради на свим машинама за
обраду метала у погону производње за које је
задужен и стручно оспособљен; обавља послове заштите полупроизвода и делова производа
од корозије који се састоје у наношењу четком
заштитног уља или боја за ову намену.

Бравар у производњи
на одређено време
6 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме техничке струке.
Опис посла: израђује мање сложене делове и
компоненте и учествује у монтажи полупроизвода и готових производа; учествује и одговоран је
за монтажу мање сложених скретничких склопова, подсклопова и делова; ради са ручним механизованим алатом и ручним браварским алатом;
ради на свим машинама за обраду метала у погону производње за које је задужен и стручно оспособљен; обавља послове заштите полупроизвода
и делова производа од корозије који се састоје у
наношењу четком заштитног уља или боја за ову
намену. Заинтресовани кандидати пријаве шаљу
на имејл-адресу: sandra.mojasevic@vossloh.com
или се јављају на број телефона: 018/583-411.

TIM INDUSTRIEL STEEL
18000 Ниш, Ивана Милутиновића 56

Бравар

на одређено време
5 извршилаца
УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира на
занимање; радно искуство од 6 месеци на истим
или сличним пословима. Заинтересовани кандидати се јављају на контакт телефон: 064/046-5200
или шаљу биографије на имејл-адресу: spasic.tis@
gmail.com.
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„МИЊОН” ДОО КОВИН

„TRUCK CENTAR LUCKY” DOO

Због повећаног обима посла, фирма ДОО „Мињон”
из Ковина, са пословном јединицом у Смедереву,
има потребу за радницима за рад на машини за
цепање дрва, као и за рад у производњи брикета

на одређено време
4 извршиоца

Ковин

Радник на машини
за цепање дрва
5 извршилаца

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат има најмање
завршену основну школу. Сви заинтересовани
кандидати могу се јавити на телефон 063/263381 или доћи лично на стовариште у Ковину,
Гробљанска 83. Рок за пријаву је до попуне радних места.

„ЛАУРА С” ДОО
Златибор
Рујанска 15
тел. 061/6800-009
e-mail: anavujovic@live.com

Пословођа на градилишту
за рад на Златибору

УСЛОВИ: III степен стручне спреме.

Зидар

за рад на Златибору
2 извршиоца
УСЛОВИ: без обзира на образовни профил и степен стручне спреме.

Помоћни радник на градилишту
за рад на Златибору
5 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на образовни профил и степен стручне спреме.

18255 Пуковац
Пуковац бб

Возач

УСЛОВИ: без обзира на степен и врсту стручне
спреме; возачка дозвола Б категорије. Зантересовани кандидати јављају се на контакт телефон:
064/564-3774.

Култура и информисање
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
„САВА ДЕЧАНАЦ”
38218 Лепосавић
Немањина 11

Етномузиколог
УСЛОВИ: висока стручна спрема, знање страног
језика, знање рада на рачунару, најмање једна
година радног искуства у културно-уметничким
друштвима.

Кореограф асистент
УСЛОВИ: виша стручна спрема или средње образовање, знање страног језика, најмање седам
година радног искуства у културно-уметничким
друштвима.

Репетитор
УСЛОВИ: виша стручна спрема или средње образовање, познавање репертоара установе, висок
степен организационих и комуникационих способности, најмање две године радног искуства или
десет година играчког искуства у културно-уметничким друштвима.

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било
којем занимању, радно искуство 6 месеци, возачка дозвола Д категорије. Пријаве слати на e-mail:
ocvetkovic@adriacargo.com, у року од 30 дана од
дана објављивања огласа.

„ЏОКЕР ТАКСИ” ДОО

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ШАБАЦ

18000 Ниш
Булевар Николе Тесле 55

15000 Шабац
Господар Јевремова 12
тел. 062/700-530

УСЛОВИ: без обзира на образовни профил и степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Трајање огласа: до 24.09.2021. године.

Саобраћај и везе
„ADRIACARGO” DOO
11070 Нови Београд
Булевар Арсенија Чарнојевића 52/33
тел. 063/330-708

Возач шлепера у међународном
саобраћају
пробни рад 3 месеца

Такси возач

6 извршилаца
УСЛОВИ: поседовање возачке дозволе минимум 5
година. Заинтересовани кандидати јављају се на
контакт телефоне: 061/642-9842 и 062/598-058.
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У изборном поступку проверавају се стручна
оспособљеност, знања и вештине кандидата и
то: вештине, односно компетенције кандидата
вреднују се тако што се проверавају аналитичко резоновање и логично размишљање, вештина комуникације и способност за рад са људима, кроз симулацију типичног проблема који се
јавља на радном месту, а који кандидат треба
да реши.
Место рада: Културни центар Шабац, Господар
Јевремова 12.

УСЛОВИ: Кандидати поред наведених посебних
услова треба да испуњавају и услове предвиђене Законом раду и Законом о радним односима
у јавним установама и прилажу следеће оверене
фотокопије оригинала: диплому о стручној спреми; уверење о држављанству (не старије од шест
месеци); извод из матичне књиге рођених; уверење – потврду да нису правоснажно осуђивани
на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци. Кандидати треба и да испуњавају друге
услове за рад на радном месту одређене законом,
другим прописом, односно Правилником. Кандидати који буду стекли услов за заснивање радног
односа, у обавези су да доставе потврду да имају
здравствену (психичку и физичку) способност за
рад на пословима које обављају, не старију од 6
месеци. Пријаве се подносе у канцеларији Правне
службе Центра за културу „Сава Дечанац” Лепосавић или сву документацију (стављену у коверту)
послати на адресу: Центар за културу „Сава Дечанац”, са назнаком „Конкурс за посао”, у року од 10
дана од дана објављивања огласа. Контакт особа
за информације: Никола Вукићевић, број телефона: 066/066-056. Неблаговремене, неразумне и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. О
извршеном пријему кандидата бићете благовремено обавештени.

Фасадер

радног искуства у области културе. Општи услови за рад у КЦ Шабац: да кандидат има здравствену (психичку и физичку) способност за рад на
пословима радног места које се попуњава путем
конкурса, да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци,
да учеснику конкурса раније није престајао радни однос због теже повреде дужности из радног
односа.

Реквизитер – техничар аудио и
видео опреме
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена
средња школа примењених уметности и 3 године

Рок за подношење пријаве је 10 (десет) дана
од дана оглашавања конкурса у публикацији
„Послови”. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Бранко Божић, реализатор ликовне сцене, Културни центар Шабац,
канцеларија бр. 1. телефон: 062/700-530. Адреса на коју се подноси пријава: Културни центар
Шабац – Општа служба, Господар Јевремова
12, 15000 Шабац, са назнаком: „За конкурс за
попуњавање радног места реквизитер – техничар аудио и видео опреме”.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: пријава са биографијом; извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству; очитана лична карта или фотокопија личне карте;
доказ о стеченом средњем образовању захтеваног смера: уверење Министарства унутрашњих
послова – полицијске управе да кандидат није
правоснажно осуђиван на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци, не старије од
шест месеци; уверење надлежног суда да кандидат није под истрагом, не старије од шест
месеци; уверење о здравственој (психичкој и
физичкој) способности; потврда о досадашњем
радном искуству у струци. Сви докази прилажу
се у оригиналу или овереној копији. Пријава
на конкурс обавезно треба да садржи податке
о радном месту на које кандидат конкурише и
податке о кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта, односно боравишта, контакт телефон кандидата, адреса електронске поште ако је
кандидат поседује).
Место, дан и време провере стручне оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном
поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз
које су приложени сви потребни докази и који
испуњавају услове за рад на оглашеном радном
месту, обавиће се провера назначених знања и
вештина у просторијама Културног центра Шабац,
Господар Јевремова 12, дана 17.09.2021. у 10
часова, о чему ће кандидати бити обавештени
телефонским путем на бројеве телефона које су
навели у пријави или писменим путем преко електронске поште наведене у пријави. Радни однос
се заснива на неодређено време. Конкурс спроводи Конкурсна комисија образована одлуком в.д.
директора Културног центра Шабац бр. 58-01/21
од 20.08.2021. године.
Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени
сви потребни докази у оригиналу или овереној
фотокопији код јавног бележника, биће одбачене решењем конкурсне комисије против кога
се може изјавити приговор директору Културног
центра у року од 5 (пет) дана од дана пријема
решења.
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ЈАВНА УСТАНОВА КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
„ВЛАСТИМИР ПАВЛОВИЋ ЦАРЕВАЦ”

Наука и образовање

12220 Велико Градиште, Кнеза Лазара 28
тел. 012/661-179

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: високо образовање, најмање седми степен стручне спреме, односно мастер; најмање 5
година радног искуства у култури; да кандидат
није осуђиван за кривично дело које га чини
недостојним за обављање дужности директора установе; држављанство Републике Србије;
општа здравствена способност.
ОСТАЛО: Конкурсна документација мора да садржи: 1. предлог програма рада и развоја установе
за период од четири године; 2. оверену копију
дипломе или уверење о стеченој стручној спреми; 3. доказ о радном искуству у струци (радна
књижица, уговор о раду, уверење итд.); 4. уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван за кривично дело које га чини недостојним
за обављање дужности директора установе; 5.
уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци); 6. извод из матичне књиге
рођених; 7. оверену копију личне карте и 8. доказ
о здравственој способности – лекарско уверење.
Директор се именује на основу спроведеног јавног
конкурса, на период од четири године и може
бити поново именован. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве на конкурс са доказима
о испуњавању услова подносе се Јавној установи
Културни центар „Властимир Павловић Царевац”
Велико Градиште – Управном одбору, са назнаком:
„За јавни конкурс за избор директора – не отварај”, на горенаведену адресу. Неблаговремене,
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази, Управни одбор одбацује закључком против
кога се може изјавити посебна жалба оснивачу у
року од три дана од дана достављања закључка.
Управни одбор установе обавља разговор са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и у
року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса
доставља оснивачу записник о обављеним разговорима и образложени предлог Листе кандидата
која садржи мишљење управног одбора о стручним
и организационим способностима сваког кандидата. Скупштина општине Велико Градиште именује
директора установе са Листе кандидата.

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

Б Е О Г РА Д
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Вaнрeдни прoфeсoр зa ужу нaучну
oблaст Eнeргeтски прeтвaрaчи и
пoгoни
на одређено време од 5 година

Дoцeнт зa ужу нaучну oблaст
Физичкa eлeктрoникa
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019,
6/2020 – др. закон, 11/2021 – аутентично тумачење и 67/2021), подзаконским актима, условима
предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о
испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе, односно уверења
које важи до издавања дипломе и уверење о
држављанству), доставити у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса Архиви Факултета,
Булевар краља Александра 73. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

Школа је знање,
посао је занат
Бесплатна публикација о запошљавању

Чистачица

на одређено време од 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена
основна школа. Уз пријаву са биографским пода-

цима кандидати треба да приложе: фотокопију
извода из матичне књиге рођених, фотокопију
дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије – оригинале на
увид. Рок за пријављивање кандидата на конкурс
је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити разматране. Избор кандидата извршиће
се у року од 15 дана по истеку рока за подношење
пријава. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса доставити на адресу: Саобраћајни
факултет, Служби за опште послове – пријава на
конкурс, 11000 Београд, Војводе Степе 305.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЛАВИЋ М”
11210 Београд
Седма Сутјеска 19е
тел. 63/7201-079

Васпитач

на одређено време 12 месеци
УСЛОВИ: ниво квалификације VI степен; рад на
рачунару; страни језик почетни ниво; без обзира на радно искуство; пробни рад обавезан; психолошко тестирање није потребно. Рад у сменама. Рок за пријављивање је 10 радних дана, на
телефон: 063/7201-079 или e-mail: lavicmarijana@
yahoo.com (уз достављање радне биографије).
Контакт особа: Маријана Хајдуковић.

ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ И
ПРАВО УНИВЕРЗИТЕТА
„УНИОН – НИКОЛА ТЕСЛА”
У БЕОГРАДУ
11070 Нови Београд, Старо Сајмиште 29
тел. 011/3131-246

Расписује конкурс за избор у сва звања
(радни однос за доцента и ванредног
професора заснива се на период од 5
година, а за редовног професора на
неодређено време):

1. Наставник за Грађанскоправну
ужу начуну област
2. Наставник за Међународноправну
ужу научну област
УСЛОВИ: Услови конкурса су предвиђени чл. 74
и 75 Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон,
67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон)
и општим актима Факултета. Молбу и документацију доставити лично или путем поште на наведену адресу. Рок за подношење молби је 15 дана од
дана објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„КОЛОСЕУМ”
Београд, Милана Ракића 125г
тел. 064/1132-028

Медицинска сестра – васпитач
Опис послова: припрема, планира и вреднује остваривање програма неге и васпитно-образовног
рада са децом до три године; учествује у изради,
праћењу и вредновању плана индивидуализације
у сарадњи са стручним сарадником и родитељима, односно старатељима деце; креира подстицајну средину за учење и развој деце, припрема средства и материјале за игру и различите
типове активности, ствара и одржава позитивну
социјалну климу у васпитној групи; прати и пружа подршку добробити у целовитом развоју деце
у сарадњи са колегама и родитељима деце; води
прописану евиденцију и педагошку документа-
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цију; ради унапређивања васпитно-образовне
праксе сарађује са родитељима, односно старатељима, запосленима у установи и другим заинтересованим лицима и институцијама; учествује у
раду стручних органа и тимова установе.
УСЛОВИ: Потребна је одговорна и педантна особа
са искуством, за негу и едукацију малишана 1–3
године. Кандидат треба да има: средње образовање, IV степен, искључиво звање медицинска
сестра – васпитач. Јаслена група подељена је
на млађу и старију. Пријаве слати искључиво на
имејл: vrtickoloseum@gmail.com.

ОШ „ДРАГАН ЛУКИЋ”
11070 Нови Београд
Неде Спасојевић 6
тел. 011/2281-390

Наставник физичког и здравственог
васпитања
УСЛОВИ: професор физичког васпитања, професор физичке културе, дипломирани педагог
физичке културе, професор физичког васпитања
– дипломирани тренер са назнаком спортске гране, професор физичког васпитања – дипломирани организатор спортске рекреације, професор
физичког васпитања – дипломирани кинезитерапеут, дипломирани професор физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког
васпитања и спорта, мастер професор физичког
васпитања и кинезитерапије, професор физичког
васпитања и спорта, мастер физичког васпитања
и спорта, професор спорта и физичког васпитања,
професор спорта и физичке културе, мастер професор предметне наставе (претходно завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет). Кандидат
треба да испуњава све услове за пријем у радни однос из чл. 139 ст. 1, чл. 140 и 141 Закона
о основама система образовања и васпитања. У
поступку одлучивања о избору кандидата за позицију наставника врши се претходна провера психолошке процене способности за рад са децом и
ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака. На психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима упућују се кандидати који
су изабрани у ужи избор. Након пријема резултата претходне провере психолошке процене способности за рад са децом и ученицима, кандидати
који испуњавају услов за пријем у радни однос
позивају се на разговор. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Уз одштампани
пријавни формулар кандидати обавезно подносе: доказ о одговарајућем образовању – диплома
одговарајућег степена и врсте образовања (лица
са звањем мастер достављају и диплому основних академских студија); доказ да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (не старије од 6 месеци), уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), извод из
матичне књиге рођених, за лица која нису стекла
образовање на српском језику доказ о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе, биографију.
Фотокопије докумената морају бити оверене.
Доказ да кандидат има одговарајућу психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење) подноси
се пре закључења уговора о раду. Решење о избо-
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ру кандидата доноси се у року од 8 дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Пријавни
формулар са биографијом и траженим доказима
о испуњавању услова конкурса доставити лично или поштом на наведену адресу, са назнаком
„За конкурс за радни однос”. Достављени подаци обрађиваће се у складу са Законом о заштити
података о личности у сврху обраде података у
конкурсном поступку.

КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКИ
УНИВЕРЗИТЕТ
11080 Земун, Цара Душана 196

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Казнено право, наставни
предмет Кривично право
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије – правни
факултет, стечен научни назив доктора наука
из одговарајуће научне области и способност за
наставни рад. Кандидати поред општих услова
треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању, Статута и
Правилника о поступку и условима за избор у
звања наставника и сарадника.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву прилаже: биографију, уверење о држављанству Републике Србије,
извод из матичне књиге рођених, уверење да
против њега није покренут кривични поступак
нити истрага (које није старије од шест месеци),
оверене копије диплома или уверења завршених
степена студија, списак научних и стручних радова, као и по један примерак тих радова. Пријаве
са биографијом и траженим доказима о стеченом
образовању достављају се Криминалистичко-полицијском универзитету у року од 8 дана од дана
објављивања овог конкурса, на горе наведену
адресу. Пријаве поднете по истеку рока и пријаве
без потребних доказа неће се разматрати.

ОШ „ЛАЗА КОСТИЋ”

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; извод из матичне књиге рођених (не
старије од 6 месеци); уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци); доказ
о познавању српског језика (подноси само кандидат који није стекао образовање на српском језику); 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 у овереним копијама 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 на наведену адресу, са назнаком „За
конкурс”. Кандидати који буду изабрани у ужи
избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос у року
од 8 дана од дана пријема резултата психолошке
процене способности за рад са децом и ученицима. Решење о избору кандидата донеће конкурсна
комисија у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ”
11160 Београд
Моме Димића 2
e-mail: despotstefan@sezampro.rs
www.despotos.edu.rs

Наставник разредне наставе
на одређено време

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

Наставник разредне наставе у
боравку

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
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 и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; да
има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из чл. 139 ст. 1 т.
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик. Кандидат је у обавези да приложи (у оригиналу или овереној копији) попуњен
пријавни формулар (одштампан са интернет странице Министарства просвете), диплому о стеченом одговарајућем образовању на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије) или на студијама у трајању од
најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године;
доказ о неосуђиваности за кривична дела из чл.
139 ст. 1 т. 3 Закона, тј. да кандидат није правноснажном пресудом осуђен за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у 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

УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образовања у складу са чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019)
и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС”, бр 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2013, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021,
4/2021); 2) знање српског језика и језика на којем
се остварује образовно-васпитни рад; 3) поседовање држављанства РС; 4) неосуђиваност 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 кандидата
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; дозвола за рад наставника
(лиценца); знање рада на рачунару.

Педагог

на одређено време
УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образовања у складу са чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019)
и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
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11/2019, 2/2020, 8/2020, 16, /2020, 19/2020,
3/2021, 4/2021); 2) знање српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад;
3) поседовање држављанства РС; 4) неосуђиваност 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 кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; дозвола за рад
наставника (лиценца); знање рада на рачунару.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају одштампан
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете и достављају: оригинал или оверену копију уверења о држављанству
РС, оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (не старије од 6 месеци), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу, радну биографију,
доказ о знању језика на којем се обавља образовно-васпитни рад (осим за кандидате који су
одговарајуће образовање стекли на том језику).
Оверене фотокопије докумената не могу бити старије од шест месеци од дана подношења пријаве.
Изабрани кандидат је пре закључења уговора о
раду у обавези да поднесе доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима. Кандидати који су изабрани у
ужи избор упућују се на психолошку процену способности коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Подаци који
се прикупљају биће искоришћени искључиво у
сврху обраде података у конкурсном поступку, у
складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Рок за пријаву је
8 дана. Пријаве се могу предати лично, у секретаријату установе, сваког радног дана од 09 до
13 часова или послати поштом на горе наведену
адресу, са назнаком „За конкурс”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„11. АПРИЛ”
11070 Нови Београд
Народних хероја 12а
тел. 011/2603-042

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

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

Референт за финансијскорачуноводствене послове
УСЛОВИ: средње образовање, IV степен стручне
спреме.
Бесплатна публикација о запошљавању

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

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„11. АПРИЛ”
11070 Нови Београд
Народних хероја 12а
тел. 011/2603-042

Васпитач

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

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

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

Дипломирани правник

за правне, кадровске и административне
послове, на одређено време ради замене
одсутног радника преко 60 дана

УСЛОВИ: високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, односно специјалистичким струковним
студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по
пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године.

Пекар

на одређено време ради замене
одсутног радника преко 60 дана
УСЛОВИ: средње образовање, V, IV или III степен
стручне спреме.

Спремачица

на одређено време ради замене
одсутног радника преко 60 дана
УСЛОВИ: основно образовање, I степен стручне
спреме.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи искључиво
путем поште на наведену адресу, са назнаком радног места за које се кандидат пријављује. Језик на
којем се остварује васпитно-образовни рад: српски. Поред општих услова за заснивање радног
односа предвиђених чл. 24 Закона о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане чл.
139 ст. 1. т. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања, као и посебне услове
прописане Правилником о организацији и систематизацији радних места. Уз пријавни формулар
кандидати достављају доказ о стручној спреми,
уверење о држављанству, доказ да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (податке из казнене евиденције
издаје МУП), дозволу за рад (лиценца) за радна
места васпитач и медицинска сестра – васпитач, а
уколико кандидат нема дозволу за рад (лиценца)
послодавац ће одредити рок за полагање испита
за лиценцу, у складу са законом. Доказ да лице
није осуђивано не може бити старији од 6 месеци.
Фотокопије морају бити оверене. Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да
достави лекарско уверење и санитарну књижицу
за радна места васпитач, медицинска сестра – васпитач, пекар и спремачица.

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА”

Винча, Ј. Ј. Змаја 1
тел. 060/7658-881
e-mail: osn.tesla@mts.rs

Наставник информатике и
рачунарства
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, природно-математички факултет.

Наставник математике
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, природно-математички факултет.
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Наставник технике и технологије
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, технички
факултет.

ТРГОВАЧКА ШКОЛА
11000 Београд, Хиландарска 1
тел. 011/3225-894

Секретар
УСЛОВИ: 1) да кандидат има високо образовање
из области правних наука, у складу са чланом 140
Закона, које је стекао на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 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
језик на коме се 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 тачке 1), 3)–5)
члана 139 Закона саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) прибавља
се пре закључења уговора о раду. Уз одштампан
и попуњен формулар за пријаву на конкурс (са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја), кандидат
подноси следећу документацију: 1. биографске
податке, односно радну биографију, 2. диплому,
односно уверење о завршеном одговарајућем
високом образовању, 3. доказ издат од одговарајуће високошколске установе о знању језика на
ком се остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику), 4. уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
наведена у условима конкурса (уверење МУП-а о
неосуђиваности), 5. уверење о држављанству, 6.
извод из матичне књиге рођених (са холограмом).
Лекарско уверење доставља се пре закључења
уговора о раду. Неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Сви наведени докази морају бити
оригинал или оверене копије које нису старије од
6 месеци. Кандидати који испуњавају услове за
пријем у радни однос а који су изабрани у ужи
избор, биће упућени на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања. Пријаве на конкурс доставити на
наведену адресу школе, са назнаком „За конкурс”.
Контакт тел. 011/3225-894.

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЦЕНТАР
„SOPOT HILL”
Сопот, Београд, Љубе Давидовића 12

1. Професор (наставник) разредне
наставе
3 извршиоца

2. Професор (наставник) предметне
наставе – другог страног језика:
енглески језик
са 30% радног времена
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3. Професор (наставник) предметне
наставе – другог страног језика:
шпански језик
за 30% радног времена

4. Стручни сарадник – педагог
5. Стручни сарадник – психолог
6. Стручни сарадник – руководилац
службе рачуноводства (дипл. ек.)
7. Стручни сарадник – сарадник у
служби рачуноводства (дипл. ек.)
Кандидати за радна места 1, 2 и 3 треба да
доставе доказе о испуњености следећих
услова: 1) да имају одговарајуће високо образовање у складу са важећим Законом о основама система образовања и васпитања и другим
релевантним прописима за радно место за које
конкуришу; 2) 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; 3) да имају држављанство Републике Србије; 4) да знају српски језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад. Пре закључења уговора о (радном) ангажовању у складу
са законом, изабрани кандидати треба да доставе доказ о томе да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима. Кандидати су дужни да, уз својеручно
потписану пријаву која садржи податке о радном месту за које се конкурише, приликом достављања исте на наведену имејл-адресу поднесу
кратку биографију (CV). За заказани разговор, о
коме ће кандидати бити благовремено обавештени, дужни су да припреме и понесу: оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању; уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија, која није старија од шест месеци); извод из матичне књиге
рођених, а за венчане и извод из матичне књиге
венчаних (оригинал или оверена фотокопија);
уверење о неосуђиваности (у смислу захтеваног услова под р. бр. 2, оригинал или оверена
фотокопија, не старије од шест месеци). Доказ о
познавању српског језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад подноси кандидат који
није стекао диплому на српском језику, а доказ
о томе треба да буде издат од стране високошколске установе.
Кандидати за радна места 4, 5, 6 и 7 треба
да доставе доказе о испуњености следећих
услова: Кандидати су дужни да на заказани разговор, поред кратке биографије (CV), уз пријаву
поднесу следеће: оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању; уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија, која није старија од шест месеци); извод из
матичне књиге рођених, а за венчане и извод из
матичне књиге венчаних (оригинал или оверена
фотокопија); податке о радном искуству / радном стажу на обављању послова који одговарају
пословима за које се конкурише, са одговарајућим
доказима (фотокопија радне књижице / уговор
(и) о раду са потврдом послодавца о томе да су
послови за које је лице било ангажовано обављени стручно, квалитетно, у складу са прописима и
правилима струке за ову врсту посла, или други
одговарајући доказ којим се на несумњив начин
доказује да је кандидат оствари радни стаж у
трајању које наводи у пријави на одговарајућим
пословима).

ОСТАЛО: Послодавац задржава право да од кандидата захтева доказивање других додатних
услова у складу са одредбама важећег Правилника о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи и других
релевантних прописа, као и да селекцију и избор
кадрова врши у складу са релевантним прописима. Ближе информације могу се добити слањем
поруке на имејл-адресу: posao@sopothill.rs, или
путем телефона: 063/404-304, особа за контакт:
Галина Попов Пантелић. Рок за достављање
пријава је до 01.11.2021. године. Пријаве које
су примљене након истека наведеног рока неће
се узимати у разматрање. Уз пријаву доставити
кратку радну биографију (CV), а остатак захтеване документације припремити и доставити приликом заказаног разговора са пријављеним кандидатом. Пријаве се достављају путем имејл-адресе:
posao@sopothill.rs. У својеручно потписаној пријави (скенирани документ) обавезно уписати адресу становања (пребивалишта/боравишта), имејл/
адресу и контакт телефон. По разматрању поднетих пријава, кандидати који испуњавају захтеване
услове и који, по процени оглашивача, највише
одговарају потребама истог, биће позвани на разговор, ради утврђивања појединости од значаја
за избор, односно ради детаљнијег упознавања са
условима ангажовања за послове за које су конкурисали. О времену и месту одржавања састанка кандидати ће бити благовремено обавештени,
коришћењем контакт података које достављају у
пријави. Неодазивање на упућени позив на разговор представља разлог за одустанак од даљег
разматрања пријаве кандидата. Постоји могућност закључења уговора о извођењу наставе/
допунског рада, односно могућност радног ангажовања, у складу са законом. Почетак рада установе за чије потребе се оглас објављује: 01. септембар 2021. године.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„Др СИМА МИЛОШЕВИЋ”
11080 Земун
Капетана Радича Петровића 26

Васпитач

9 извршилаца
УСЛОВИ: одговарајуће образовање за васпитаче, високо 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 10.09.2005. до 04.10.2017. 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; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Обавезно полагање
испита за лиценцу.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар
за пријаву на конкурс, који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. Уз пријавни фор-
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мулар кандидат доставља: 1. оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми; 2.
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија); 3. уверење о држављанству, не старије од шест месеци (оригинал или
оверена фотокопија); 4. уверење полицијске
управе, не старије од шест месеци, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (ако се доставља фотокопија уверења, мора бити оверена); 5. биографију
са контакт подацима (телефон, адреса пребивалишта/боравишта). Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом прибавља се пре закључења уговора о
раду. Сви остали докази саставни су део пријаве на конкурс. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”, на адресу Предшколске установе
„Др Сима Милошевић” – Земун, Капетана Радича
Петровића 26, за назнаком „За конкурс – за радно
место васпитача”. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.
Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују
се на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима, коју врши надлежна служба
за запошљавање применом стандардизованих
поступака.

Медицинска сестра – васпитач
6 извршилаца

УСЛОВИ: средње образовање: медицинска сестра
– васпитач или више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог
степена (основне струковне студије или специјалистичке струковне студије), на којима је лице
оспособљено за рад са децом јасленог узраста;
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и језик на
којем остварује васпитно-образовни рад. Обавезно полагање испита за лиценцу.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар
за пријаву на конкурс, који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. Уз пријавни формулар кандидат доставља: 1. оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми; 2.
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија); 3. уверење о држављанству
(не старије од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија); 4. уверење полицијске управе, не
старије од шест месеци, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
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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 (ако се доставља фотокопија
уверења, мора бити оверена); 5. биографију са
контакт подацима (телефон, адреса пребивалишта/боравишта). Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом прибавља се пре закључења уговора о
раду. Сви остали докази саставни су део пријаве на конкурс. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”, на адресу Предшколске установе
„Др Сима Милошевић” – Земун, Капетана Радича
Петровића 26, за назнаком „За конкурс – за радно
место медицинска сестра – васпитач”. Непотпуне,
неуредне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање. Кандидати који су изабрани
у ужи избор упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима, коју
врши надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака.

Спремачица

7 извршилаца
УСЛОВИ: основно образовање, без обзира на радно искуство; да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар
за пријаву на конкурс, који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. Уз пријавни формулар кандидат доставља: 1. оверену фотокопију
дипломе (сведочанства) о одговарајућој стручној спреми; 2. извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија); 3. уверење
о држављанству (не старије од шест месеци, оригинал или фотокопија оверена); 4. уверење полицијске управе, не старије од шест месеци, да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (ако се доставља
фотокопија уверења, мора бити оверена); 5. биографију са контакт подацима (телефон, адреса
пребивалишта/боравишта). Доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом прибавља се пре закључења уговора о раду. Сви остали докази саставни су део
пријаве на конкурс. Рок за подношење пријава је
15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”, на адресу Предшколске установе „Др Сима Милошевић” – Земун, Капетана Радича Петровића 26, за назнаком „За конкурс – за
радно место спремачице”. Непотпуне, неуредне и
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Кандидати који су изабрани у ужи избор
упућују се на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима, коју врши надлежна

служба за запошљавање применом стандардизованих поступака.

Референт за финансијскорачуноводствене послове
за обрачун услуга
УСЛОВИ: средње образовање, 4. степен стручне
спреме (4. ниво квалификације); 1 година радног искуства у струци; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар
за пријаву на конкурс који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријавни формулар
кандидат доставља: 1. оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми; 2. извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија); 3. уверење о држављанству (не
старије од шест месеци, оригинал или оверена
фотокопија); 4. уверење полицијске управе, не
старије од шест месеци, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (ако се доставља фотокопија
уверења, мора бити оверена); 5. биографију са
контакт подацима (телефон, адреса пребивалишта/боравишта). Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом прибавља се пре закључења уговора о
раду. Сви остали докази саставни су део пријаве на конкурс. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” на адресу Предшколске установе
„Др Сима Милошевић” – Земун, Капетана Радича
Петровића 26, за назнаком „За конкурс – за радно
место референт за финансијско-рачуноводствено
послове за обрачун услуга”. Непотпуне, неуредне
и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Кандидати који су изабрани у ужи избор
упућују се на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима, коју врши надлежна
служба за запошљавање применом стандардизованих поступака.

Референт за финансијскорачуноводствене послове
за књижење добављача,
плаћање и контролу
УСЛОВИ: средње образовање, 4. степен стручне
спреме (4. ниво квалификације); 1 година радног искуства у струци; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
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дици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар
за пријаву на конкурс који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. Уз пријавни формулар кандидат доставља: 1. оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми; 2.
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија); 3. уверење о држављанству
(не старије од шест месеци, оригинал или фотокопија оверена); 4. уверење полицијске управе, не
старије од шест месеци, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (ако се доставља фотокопија уверења,
мора бити оверена); 5. биографију са контакт
подацима (телефон, адреса пребивалишта/боравишта). Доказ да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом прибавља се пре закључења уговора о раду. Сви
остали докази саставни су део пријаве на конкурс.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”
на адресу Предшколске установе „Др Сима Милошевић” – Земун, Капетана Радича Петровића 26,
за назнаком „За конкурс – за радно место референт за финансијско-рачуноводствене послове
за књижење добављача, плаћање и контролу”.
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве
неће бити узете у разматрање. Кандидати који су
изабрани у ужи избор упућују се на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за запошљавање
применом стандардизованих поступака.

Референт за финансијскорачуноводствене послове и праћење
извршења уговора
УСЛОВИ: средње образовање, 4. степен стручне
спреме (4. ниво квалификације); 1 година радног искуства у струци; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар
за пријаву на конкурс, који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. Уз пријавни фор-
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мулар кандидат доставља: 1. оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми; 2.
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија); 3. уверење о држављанству
(не старије од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија); 4. уверење полицијске управе, не
старије од шест месеци, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (ако се доставља фотокопија
уверења, мора бити оверена); 5. биографију са
контакт подацима (телефон, адреса пребивалишта/боравишта). Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом прибавља се пре закључења уговора о
раду. Сви остали докази саставни су део пријаве на конкурс. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”, на адресу Предшколске установе
„Др Сима Милошевић” – Земун, Капетана Радича
Петровића 26, за назнаком „За конкурс – за радно
место референт за финансијско-рачуноводствене
послове и праћење извршења уговора”. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање. Кандидати који су изабрани
у ужи избор упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима, коју
врши надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС”
11000 Београд, Господар Јовaнова 22
тел. 011/2623-257

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава услове прописане чл. 122, 139, 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 –
др. закони и 10/2019), и то: да има одговарајуће
високо образовање за наставника основне школе, за педагога или психолога: (1) на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: (а) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (б) студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука, (2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године. Потребно је да кандидат: има дозволу за рад (лиценцу) за наставника, и/или стручног сарадника; има најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на

изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; има држављанство Републике Србије;
зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад; има дозволу за рад, обуку и положен испит за испит за директора, а ако
изабрани директор нема положен испит за директора, дужан је да га положи у складу са Законом о
основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да поднесе следећу документацију: 1. одштампан и попуњен пријавни формулар на конкурс са
званичне интернет странице Министарства, просвете, науке и технолошког развоја; 2. оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању; 3. оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно дозволи за рад за наставника, васпитача и стручног
сарадника; 4. потврду о раду у области образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
одговарајућег образовања; 5.уверење о неосуђиваности за кривична дела из члана 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања, не старије од 6 месеци; 6. уверење о
држављанству Републике Србије, не старије од 6
месеци; 7. доказ о знању српског језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на
том језику); 8. дозволу за рад, обуку и положен
исит за директора, а ако изабрани диркетор нема
положен испит за директора, дужан је да га положи у складу са Законом о основама система образовања и васпитања; 9. доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима, не старије од 6 месеци (доставља
изабрани кандидат пре ступања на дужност); 10.
извод из матичне књиге рођених; 11. биографију
са кратким прегледом радног искуства, а кандидат
може да достави и предлог програма рада директора школе, као и друге прилоге којима доказује
своје успехе у наставно-педагошком раду, организационе и менаџерске способности; 12. уколико
се на конкурс пријављује лице које је претходно
обављало дужност директора установе, дужно је
да достави доказ о резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања или изјаву о разлозима недостављања
доказа о резултату стручно-педагошког надзора
и оцену спољшњег вредновања. Уз претходно
наведену документацију кандидати достављају
и доказ о резултату стручно-педагошког надзора
у раду кандидата (извештај просветног саветника), уколико кандидат поседује. Решење о именовању директора доноси надлежни министар у
року од 30 дана од дана пријема документације, о
чему школа обавештава лица која су се пријавила
на конкурс. Пријаву са доказима о испуњености
услова доставити са назнаком „Пријава на конкурс за директора школе”, препорученом поштом
или лично секретару школе, у времену од 8.30 до
15.00 часова, на наведену адресу, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса. Ближа обавештења могу се добити на број: 011/2623-257,
код секретара школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЗВЕЗДАРА”
11050 Београд, Суботичка 2

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове
прописане одредбама члана 122 став 3 и 4, члана 139 и члана 140 Закона о основама система
образовања и васпитања, и то: директор предшколске установе може бити васпитач или стручни сарадник који има: 1) одговарајуће високо
образовање за васпитача или стручног сарадника
прописано чланом 140 став 1 и 2 Закона, на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: студије другог степена из
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научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука (с тим да
мора имати завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета); на основним студијама у трајању од најмање 4 године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; дозволу за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе и
најмање 8 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; директор предшколске установе може бити васпитач који има одговарајуће
образовање из члана 140 став 3 Закона за васпитача, и то: високо образовање на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне
и специјалистичке струковне студије); студијама
у трајању од три године или више образовање;
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника; обуку и положен испит за директора
установе и најмање 10 година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања; 2) да има психичку, физичку и здравствену
способности 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 остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријавни формулар (који
се може преузети на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, www.mpn.
gov.rs) треба да приложи следећу документацију, у оригиналу или овереној фотокопији не
старијој од шест месеци: дипломе о стеченом
одговарајућем образовању; уверење о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу за
наставника, васпитача или стручног сарадника;
уверење (лиценцу) о положеном испиту за директора установе, уколико поседује (изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан
је да га положи у року од две године од дана
ступања на дужност); доказ – потврду о радном
искуству на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; уверење о држављанству Републике Србије; извод
из матичне књиге рођених; уверење (не старије
од 6 месеци) из надлежне службе Министарства
унутрашњих послова да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију
и потврда (не старија од 6 месеци) Повереника
за заштиту равноправности да за кандидата није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; доказ о знању српског језика, уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском језику; доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника), уколико је надзор вршен, а уколико
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није кандидат прилаже изјаву о истом; уколико је
кандидат претходно обављао дужност директора
установе, резултате стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања (уколико је спољашње вредновање вршено), а уколико
није кандидат прилаже изјаву о истом; лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (не старије од шест месеци) прибавља се пре закључења
уговора о раду; биографске податке – радну биографију и предлог плана рада директора. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Пријава на конкурс за избор
директора, заједно са потребном документацијом,
доставља се лично у седишту установе или путем
поште препорученом пошиљком у затвореној
коверти, уз напомену „Конкурс за директора”, на
горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ”
11070 Нови Београд, Добановачка 2а
тел. 011/2154-975, 2155-476

Педагошки асистент

на одређено време од једне школске
године, односно од 01.09.2021. до
31.08.2022. године
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним чл. 139
и 140 Закона о основама система образовања и
васпитања и под условима прописаним Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете
и заједно са пријавним формуларом достављају
школи: оверену копију дипломе о одговарајућем
образовању, оверену копију сертификата о завршеном програму обуке за педагошког асистента,
уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци), доказ о неосуђиваности
правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање. Услови за педагошког асистента су:
стечено средње образовање, сертификат о завршеном програму обуке за педагошког асистента,
познавање ромског језика, с обзиром да се ради
са децом, ученицима и породицама из ромске
заједнице, у складу са законом. Конкурс спроводи
конкурсна комисија коју именује директор школе.
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата
за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана
истека рока за пријем пријава. Кандидати који су
изабрани у ужи избор, у року од 8 дана, упућују
се на психолошку процену способности за рад са
ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос у року од 8 дана од дана пријема резултата
психолошке процене способности за рад са ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима са листе и доноси решење о избору
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног
разговора са кандидатима.

Посао се не чека,
посао се тражи

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИСЛАВ ГОЛУБОВИЋ
МИТРАЉЕТА”
11273 Батајница, Београд
Далматинске загоре 94

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава услове предвиђене чл.
122, 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019
и 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: а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и
то: (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидистиплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука у ком случају је
неопходна завршеност студија првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; б) на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да има
дозволу за рад, односно положен стручни испит
за наставника или стручног сарадника; 3. да има
обуку и положен испит за директора установе
(изабрани кандидат који нема положен испит за
директора, дужан је да га положи у року до две
године од дана ступања на дужност); 4. да има
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; 5. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 6. да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 7. да има држављанство Републике
Србије; 8. да 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 (уверење из казнене евиденције
МУП-а, не старије од 6 месеци); 7. доказ да про-
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тив 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 о непостојању дискриминаторног понашања (потврда Повереника за
заштиту равноправности да се не води поступак
за заштиту од дискриминације за дела наведена
у члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама
система образовања и васпитања, не старија 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 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Својеручно потписане пријаве, са контакт
подацима и са потребном документацијом доставити на привремену адресу школе, лично (сваког
радног дана од 8 до 15 часова) или поштом, у
затвореној коверти са назнаком „Конкурс за избор
директора”. Привремена адреса због реновирања
зграде ОШ „Светислав Голубовић Митраљета” је
улица Браће Михајловић Трипић 2, 11273 Батајница. Ближе информације о конкурсу могу се добити
сваког радног дана код секретара школе, на број
телефона: 011/7870-080.

области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука – у ком случају
је неопходна завршеност студија првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета), или 2)
да има високо образовање стечено на студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; за наставника стручне школе из подручја рада Електротехника, педагога или
психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце)
наставника или стручног сарадника; поседовање
психичке, физичке и здравствене способности
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
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик; да има
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; да има обуку и положен испит за директора установе (кандидат који
ту лиценцу не поседује може бити изабран али
ће бити дужан да испит за директора установе
положи у року од две године од дана ступања на
дужност).

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и
заједно са одштампаним пријавним формуларом
подносе потребну документацију у 2 примерка.
Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију уверења о
положеном испиту за лиценцу за наставника или
стручног сарадника; доказ о знању српског језика, осим за кандидате који су на српском језику
стекли одговарајуће образовање; оригинал потврде о најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; доказ о неосуђиваности (извод из казнене евиденције Министарства надлежног за унутрашње послове Републике
Србије); потврду Повереника за заштиту равноправности да се против кандидата не води
поступак за заштиту од дискриминације; доказ
да се против кандидата не води истрага нити је
подигнута оптужница код надлежног суда за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; оверену фотокопију доказа о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима
(лекарско уверење); уверење о држављанству
Републике Србије; извод из матичне књиге рођених; доказ о савладаној обуци и положеном испиту за директора установа, уколико га поседује;
кандидати који су обављали дужност директора
школе дужни су да доставе извештај као доказ
о стручно-педагошком надзору школе и оцену
спољашњег вредновања; биографију са кратким
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе. Сви докази морају да
буду оверени и не старији од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају на наведену адресу, у затвореној коверти са назнаком „Конкурс
за избор директора школе”, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса. Ближа обавештења
могу се добити у секретаријату школе, на тел. бр.
011/2627-784.

Оглас објављен 18.08.2021. године, у публикацији
„Послови” број 947-948, исправља се за радно
место сарадника ван радног односа (демонстратора) под редним бројем 5, и исправно треба да
гласи:

5. Сарадник ван радног односа
(демонстратор) за Грађанскоправну
ужу научну област, предмет
Облигационо право
на одређено време у школској
2021/2022. години, на Катедри за
грађанско право
2 извршиоца

У осталом делу оглас је непромењен. Рок за
пријаву кандидата по исправљеном огласу је 02.
септембар 2021. године.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„СТАРИ ГРАД”
11000 Београд, Високог Стевана 37

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде
изабрано лице које испуњава услове прописане чл. 140 став 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) да има одговарајуће високо
образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије
или специјалистичке академске студије и то: студије другог степена из научне, односно стручне

40

| Број 949 | 01.09.2021.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3/III
тел. 011/2637-421

Оглас објављен 18.08.2021. године у публикацији
„Послови”, мења се тако што уместо: сарадник у
звање асистента за ужу научну област Туризмологија, на одређено време од три године, треба
да стоји:

Сарадник у звање асистента за ужу
научну област Туризмологија
на одређено време до повратка
запослене са боловања.

У осталом делу текст огласа остаје непромењен.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„Др СИМА МИЛОШЕВИЋ”
11080 Земун
Капетана Радича Петровића 26

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане одредбама члана 122 став 3 и 4, чл.
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17,
27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20 – даље: Закон)
и то: директор предшколске установе може бити
васпитач или стручни сарадник који има: одговарајуће високо образовање за васпитача или
стручног сарадника прописано чланом 140 став
1 и 2 Закона, на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: на студијама другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; на студијама другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области
педагошких наука, с тим да мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10.09.2005.
године; дозволу за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора установе и најмање 8 година рада у
установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања;
директор предшколске установе може бити васпитач који има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона за васпитача и то: високо
образовање на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије); студијама у трајању од три
године или више образовање; дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање 10 година рада у предшколској установи на
пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело или привредни преступ утврђен Законом о основама система образовања и васпитања,
односно да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање и давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међуна-
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родним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на којем се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да уз пријаву на
конкурс доставе: попуњен пријавни формулар са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; биографске
податке са прегледом кретања у служби и предлогом стратегије о будућем раду и правцу развоја
установе за мандатни период од 4 године; доказ
о стеченом одговарајућем образовању (оригинал или оверена фотокопија дипломе); доказ о
положеном стручном испиту или испиту за лиценцу наставника, васпитача или стручног сарадника (оригинал или оверена фотокопија уверења);
доказ о положеном испиту за директора установе (оригинал или оверена фотокопија уверења);
изабрани директор који нема положен испит
за директора, дужан је да га положи у року од
две године од дана ступања на дужност; доказ
– потврду о радном искуству на пословима васпитања и образовања – најмање 8 година рада
у установи на пословима васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег образовања,
односно најмање 10 година рада у установи на
пословима васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег образовања; уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци, оригинал или оверена фотокопија); извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
копија); доказ из надлежне службе Министарства
унутрашњих послова да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање и
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење не старије од 6 месеци);
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); доказ о општој
здравственој способности – лекарско уверење да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом (не старије од 6 месеци, прибавља се пре закључења уговора о раду). Уколико се на конкурс пријавило лице које је претходно
обављало дужност директора установе, дужно је
да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Пријава на конкурс за избор
директора, заједно са потребном документацијом,
доставља се лично у седиште установе, Капетана Радича Петровића 26, Београд – Земун, или
путем поште, препорученом пошиљком у затвореној коверти, уз напомену „Конкурс за директора
установе”.

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

Наставник за ужу научну област
Модни дизајн
Наставник за ужу научну област
Енглески језик

за обављање наставе у високошколској
јединици са седиштем у Нишу
Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник за ужу научну област
Информационе технологије и
системи
Наставник за ужу научну област
Текстил
Наставник за ужу научну област
Математика
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. Кандидати који испуњавају услове
конкурисања, потребно је да попуне електронску
пријаву коју могу да преузму на сајту Метрополитан универзитета http: //www.metropolitan.edu.rs/
aktivnosti/konkursi-za-zaposlenje/. Попуњену електронску пријаву треба да пошаљу на електронску адресу: konkurs@metropolitan.ac.rs. Допунску
документацију (копије диплома и радова) послати у електронском облику на адресу: konkurs@
metropolitan.ac.rs. За додатне информације кандидати се могу обратити електронском поштом на
адресу: konkurs@metropolitan.ac.rs или телефоном
011/2030-885 (Слађана Милановић). Конкурс је
отворен до 08.09.2021. године.

ВИСОКА СПОРТСКА И ЗДРАВСТВЕНА
ШКОЛА
11030 Београд, Тоше Јовановића 11
тел. 063/243-414

Наставник српског језика и
књижевности
на одређено време,
са 30% радног времена

УСЛОВИ: (1) професор, односно дипломирани
филолог за српскохрватски језик и југословенску
књижевност; (2) професор, односно дипломирани
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; (3) професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу
књижевност; (4) професор српског језика и српске књижевности; (5) професор српскохрватског
језика са јужнословенским језицима; (6) професор
југословенске књижевности и српског језика; (7)
професор југословенске књижевности са страним
језиком; (8) професор српског језика и књижевности; (9) професор српске књижевности и језика; (10) професор српске књижевности и језика
са општом књижевношћу; (11) професор југословенских књижевности; (12) дипломирани филолог
за књижевност и српски језик; (13) дипломирани филолог за српски језик и књижевност; (14)
дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима.

гије – математике; (16) дипломирани математичар – астроном; (17) дипломирани математичар
– теоријска математика; (18) дипломирани математичар – примењена математика; (19) дипломирани математичар – математика финансија; (20)
дипломирани инжењер математике (са изборним
предметом Основи геометрије); (21) дипломирани информатичар; (22) дипломирани професор
математике – мастер; (23) дипломирани математичар – мастер; (24) мастер математичар; (25)
мастер професор математике; (26) дипломирани
инжењер организационих наука.

Наставник рачунарства и
информатике
на одређено време,
са 20% радног времена

УСЛОВИ: (1) професор информатике, односно
дипломирани информатичар; (2) професор математике и рачунарства; (3) професор математике, односно дипломирани математичар, смер
рачунарство и информатика; (4) дипломирани
математичар за рачунарство и информатику; (5)
дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови, односно одсеци; (6) дипломирани инжењер
електронике, сви смерови, односно одсеци; (7)
дипломирани инжењер за информационе системе, односно дипломирани инжењер организације за информационе системе или дипломирани инжењер организационих наука, одсеци
за информационе системе, информационе системе и технологије; (8) дипломирани инжењер
информатике, односно дипломирани инжењер
рачунарства; (9) дипломирани економист, смерови: кибернетско-организациони, економска статистика и информатика, економска статистика и
кибернетика, статистика и информатика или статистика, информатика и квантна економија; (10)
професор технике и информатике; (11) дипломирани математичар; (12) дипломирани информатичар; (13) дипломирани информатичар – пословна
информатика; (14) дипломирани информатичар
– професор информатике; (15) дипломирани
информатичар – мастер; (16) дипломирани професор информатике – мастер; (17) дипломирани
информатичар – мастер пословне информатике;
(18) дипломирани професор технике и информатике – мастер; (19) мастер математичар; (20) мастер информатичар; (21) мастер инжењер електротехнике и рачунарства; (22) мастер инжењер
информационих технологија; (23) мастер професор технике и информатике; (24) дипломирани инжењер организационих наука; (25) мастер
дизајнер медија у образовању.

Наставник за предмет –
Предузетништво
на одређено време,
са 20% радног времена

УСЛОВИ: (1) дипломирани правник; (2) дипломирани економиста; (3) дипломирани менаџер (који
је у студијском програму имао предмет предузетништво).

Наставник физике

Наставник математике

на одређено време,
са 20% радног времена

УСЛОВИ: (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
– теоријско усмерење; (9) професор математике
– теоријски смер; (10) професор математике и
рачунарства; (11) професор информатике – математике; (12) професор хемије – математике; (13)
професор географије – математике; (14) професор физике – математике; (15) професор биоло-

УСЛОВИ: (1) професор физике; (2) дипломирани физичар; (3) дипломирани астрофизичар; (4)
дипломирани инжењер физике, смер индустријска
физика; (5) дипломирани физичар за општу физику; (6) дипломирани физичар за примењену физику; (7) професор физике за средњу школу; (8)
дипломирани физичар – истраживач; (9) дипломирани физичар за теоријску и експерименталну
физику; (10) дипломирани физичар за примењену
физику и информатику; (11) дипломирани физичар – медицинске физике; (12) дипломирани професор физике – мастер; (13) дипломирани физичар – мастер; (14) дипломирани физичар – мастер
физике – метеорологије; (15) дипломирани физичар – мастер физике – астрономије; (16) дипломирани физичар – мастер медицинске физике;

на одређено време,
са 20% радног времена
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(17) дипломирани професор физике – хемије –
мастер; (18) дипломирани професор физике-информатике – мастер; (19) дипломирани физичар
– професор физике – мастер; (20) дипломирани
физичар – теоријска и експериментална физика –
мастер; (21) дипломирани физичар – примењена
и компјутерска физика – мастер; (22) дипломирани физичар – примењена физика и информатика
– мастер; (23) мастер физичар; (24) мастер професор физике. Лице из тачке 14) које је стекло
академско звање мастер мора имати претходно
завршене основне академске студије на студијским програмима из области физике. Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни
однос са лицем које испуњава услове из става 1
ове тачке, наставу и друге облике образовно-васпитног рада за предмет Физика може да изводи
и: професор физике – хемије; дипломирани физичар – информатичар; дипломирани физико-хемичар; дипломирани инжењер електротехнике, смер
техничка физика; дипломирани астроном, смер
астрофизика.
ОСТАЛО: Потребна документација: оригинал или
оверена копија дипломе о стеченом образовању,
извод из матичне књиге рођених (не старији од 6
месеци), уверење о држављанству (не старије од
6 месеци), уверење да против лица није покренут
кривични поступак, нити да је покренута истрага (не старије од 6 месеци), радна биографија.
Документацију доставити у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса, на адресу: Средња
медицинска школа „Вива”, Тоше Јовановића 11,
Београд, и то лично или поштом ученичкој и
студентској служби. Непотпуна и неблаговремено достављена документација неће се узимати у
разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
11030 Београд, Кнеза Вишеслава 1
тел. 011/3053-987

Сарадник у звање асистента
са докторатом за ужу научну
област Хемија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: научни назив доктора наука – хемијске
науке, хемијски факултет, способност за наставни
рад, радно искуство.

Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Семенарство, расадничарство
и пошумљавање, за наставне
предмете: Шумарска ботаника и
анатомија дрвета, Систематика
лековитог биља
на одређено време
од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука, биотехничке науке, шумарски факултет, способност за
наставни рад, радно искуство, објављени научни
и стручни радови.
Наставник у звању ванредног професора за ужу
научну област Семенарство, расадничарство и
пошумљавање, за наставне предмете: Шумарска
генетика и Оплемењивање биљака
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: научни назив доктора наука – биотехничке науке, шумарски факултет, способност за
наставни рад, радно искуство, објављени научни
и стручни радови.
ОСТАЛО: Остали услови за избор наставника и
сарадника утврђени су Законом о високом образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Шумарског факултета, Статутом и
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Правилником о систематизацији послова и радних
задатака радника Шумарског факултета, као и
Правилником о минималним условима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду.
Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова из конкурса (оверене фотокопије
диплома, извода из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, списак и сепарате радова)
достављају се Служби за правне и опште послове
Шумарског факултета у Београду, Кнеза Вишеслава 1, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у огласним новинама и на сајту Националне
службе за запошљавање, на сајту Факултета и
сајту Универзитета. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

ПРВА СПОРТСКА КОШАРКАШКА
ГИМНАЗИЈА
КОЛЕЏ БЕОГРАД
11250 Београд – Железник
Стјепана Супанца 15а
тел. 011/2570-199
e-mail: office @ koledz-beograd.edu.rs

Наставник математике
Наставник српског језика
и књижевности
са 30% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање
одређеног занимања, према Правилнику о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у гимназији; обавезно
знање енглеског језика (конверзацијски ниво).
Уз пријаву приложити: биографију, уверење
о држављанству РС, извод из матичне књиге
рођених, оверену фотокопију дипломе. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и документација која није у складу са наведеним, неће
се узети у разматрање. Пријаве на конкурс слати
на имејл-адресу: office@koledz-beograd.edu.rs.

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

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гл. РС” бр. 88/2017, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20
– даље Закон), као и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник – Просветни
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18, 11/19); да кандидат има одговарајуће високо образовање: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије); (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета;
(2) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука, 2) високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или

родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давања мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар са
кратком биографијом приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверена фотокопија, не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
оригинал уверења надлежног суда да против
кандидата није покренут кривични поступак:
а) доношењем наредбе о спровођењу истраге;
б) потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или в) доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога – за кривична дела из члана 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; оригинал уверења надлежне службе
Министарства унутрашњих послова да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања и
за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; пријавни формулар
који се преузима на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. У поступку одлучивања о избору кандидата, конкурсна комисија врши избор кандидата
које упућује на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способност за
рад са децом и ученицима доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за
пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће се
разматрати, као ни фотокопије докумената које
нису оверене од стране надлежног органа. Пријаве на оглас и потребну документацију заједно
са пријавним формуларом, доставити лично или
поштом на адресу: ОШ „Филип Филиповић”, Булевар ослобођења 317.

ВИСОКА ШКОЛА
МОДЕРНОГ БИЗНИСА
11000 Београд
Теразије 27
тел. 011/4120-707

Наставник (сва звања) за ужу научну
област Менаџмент и маркетинг
3 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне области Менаџмент и бизнис, доктор
наука из рачунарства и информатике.

Наставник (сва звања) за ужу научну
област Економија и финансије
3 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор економских наука.
ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о
високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/17,
27/18, 73/18, 67/19, 6/2020, 11/2021 и 67/2021),
Статутом Високе школе модерног бизниса и Правилником о начину и поступку избора у звања и
заснивања радног односа наставника и сарадника, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Пријаве на конкурс са
доказима о испуњености услова достављају се на
имејл-адресу: konkurs@mbs.edu.rs.
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Наука и образовање

БОР
ОСНОВНА ШКОЛА
„ХАЈДУК ВЕЉКО”

19329 Корбово, Светосавска 11
тел. 019/814-255
e-mail: oskorbovo@yahoo.com

Педагог
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава: 1) услове
за пријем у радни однос из члана 139 и да има
одговарајуће високо образовање прописано чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, број 88/17,
27/18 – др. закон, 10/19 и 6/2020); обавезно образовање лица из члана 140 Закона је образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова; кандидат
који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, има обавезно образовање из члана 142 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, а кандидат који
нема обавезно образовање из члана 142 став 1
обавезан је да га стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос,
као услов за полагање испита за лиценцу; 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Доказ о знању српског језика – језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад у школи, доставља се само уколико одговарајуће образовање
није стечено на том језику. Докази о испуњености
услова из члана 139 става 1 тач. 1), 3), 4) и 5)
овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а
из става 1 тачка 2) овог члана – да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом. Кандидат треба да има и одговарајући степен и врсту
образовања прописану чланом 3 тачка 9 Правилника о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл.
РС – Просветни гласник”, број 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19 и 2/2020),
односно да има стечен стручни назив (врсту
образовања): професор педагогије, дипломирани
педагог – општи смер или смер школске педагогије, дипломирани школски педагог – психолог,
дипломирани педагог, мастер педагог, дипломирани педагог – мастер. Подаци који се прикупљају
биће искоришћени искључиво у сврху обраде
података у конкурсном поступку у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник
РС”, бр. 87/18). Кандидат доставља: одштампан,
попуњен и потписан пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја и потребну документацију као оверене фотокопије докумената
школи. Уз попуњен и потписан пријавни формулар са званичне интернет странице, потребно је
да кандидат достави школи: пријаву са кратком
биографијом и подацима о свом професионалном
Бесплатна публикација о запошљавању

развоју; дипломе одговарајућег образовања, степена и врсте стручне спреме, како мастер тако и
основних студија, односно свих степена стеченог
високог образовања (кандидат који има положене испите из психологије и педагогије доставља
уверење о положеним испитима, а уколико има
положен испит за лиценцу за наставника доставља обавештење министарства о положеном
испиту за лиценцу); кандидати који су стекли
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 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 треба
да доставе уверење/потврду факултета о истом;
уверење да није осуђиван, не старије од 6 месеци; уверење о држављанству Републике Србије,
не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге
рођених на прописаном обрасцу са холограмом;
уколико диплома није издата на српском језику,
потврду да зна српски језик, а за лица која нису
стекла образовање на српском језику – доказ о
положеном испиту из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе. Пријава на
конкурс мора да садржи тачан назив радног места
за које се конкурише, као и актуелни број фиксног
и мобилног телефона и тачну адресу кандидата,
у циљу контактирања због психолошке провере
и интервјуа током трајања конкурса. Кандидати
који су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Решење о избору кандидата донеће
конкурсна комисија након добијања резултата
психолошке процене кандидата, у року од 8 дана
од дана обављеног разговора са кандидатима.
Неће се разматрати пријаве које су неразумљиве,
неблаговремене, непотпуне, са документацијом
која садржи неоверене фотокопије докумената,
документација старија од наведеног рока у конкурсу, као и пријаве уз које нису приложени докази који се траже конкурсом. Пријавни формулар
и пријаву са кратком биографијом са конкурсом
траженим документима и доказима о испуњавању услова, доставити у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса, на горе наведену адресу,
са назнаком: „За конкурсну комисију, за конкурс
– педагог – 100% радног времена”. Контакт особа
секретар школе, тел. 019/814-255.

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

Наставник географије

за 35% радног ангажовања,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
до повратка одсутног запосленог
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; (3) 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. Кандидат треба и: 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за 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. 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 доказ да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, кандидат доставља се
пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: 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 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
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 је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве кандидата доставити препорученом поштом или лично.

ОШ „12. СЕПТЕМБАР”
19300 Неготин
Трг Ђорђа Станојевића бб
тел. 019/549-920, 3100-340
e-mail: os12@mts.rs

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице
које испуњава услове прописане чл. 139 и 140
став 1 и 2 и чланом 122 став 5 Закона о основама
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система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019,
27/2018 – др. закон и 6/2020), и то: да поседује
одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 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 (кандидат мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета); на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; да поседује психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3)
Закона о основама система образовања и васпитања: да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да поседује
знање језика на коме се изводи образовно-васпитни рад у школи; да поседује дозволу за рад
наставника, односно стручног сарадника; да је
похађао обуку и има положен испит за директора установе (изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у
року до две године од дана ступања на дужност)
и да има најмање 8 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Изузетно, ако
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са
одговарајућим образовањем из чл. 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања, дужност директора основне школе може да
обавља лице које има одговарајуће образовање
из чл. 140 став 3 тог 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.
То лице мора поседовати одговарајуће високо
образовање на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три
године или више образовање.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати морају доставити: 1. радну биографију и преглед плана рада
за време мандата директора школе; 2. оригинал
или оверену фотокопију уверења или дипломе о
стеченом образовању; 3. оригинал или оверену
копију уверења о држављанству (не старије од
6 месеци); 4. извод из матичне књиге рођених
(нови образац у оригиналу или овереној копији);
5. оригинал или оверену фотокопију уверења
надлежних судова и јавних тужилаштава да против кандидата није покренут кривични поступак,
донета наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето решење о одређивању
притвора за наведена кривична дела из чл. 139
став 1 тачка 3) (не старије од 6 месеци); 6. оригинал или оверену фотокопију уверења да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
наведена кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3) Закона (не старије од 6 месеци); 7. оригинал или оверену фотокопију уверења надлеж-
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ног привредног суда да кандидат није осуђиван
за привредни преступ (не старије од 6 месеци);
8. потврду о радном искуству у области образовања и васпитања, тј. најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
9. доказ о знању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад у школи (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на том
језик; уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику, кандидат доставља писмени
доказ да је положио испит из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе);
10. оригинал или оверену фотокопију уверења о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту; 11. лекарско уверење надлежне здравствене установе; 12. потврду о обуци и положеном испиту за директора установе (пријава која
не садржи уверење о положеној обуци и испиту
за директора установе неће се сматрати непотпуном, с тим што ће евентуално изабрани кандидат бити у обавези да положи испит за директора у законском року); 13. стручно-педагошки
надзор у раду кандидата – извештај просветног
саветника (доказ подносе кандидати који поседују извештај); 14. доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (доказ подноси кандидат који је
претходно обављао дужност директора школе и у
току чијег мандата је обављено спољашње вредновање). Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи радну биографију и преглед плана
рада за време мандата директора школе, као и
све доказе о испуњености услова за избор чије
се прилагање тражи. Конкурсна комисија ће обавити интервју са пријављеним кандидатима који
испуњавају услове конкурса. Пријаве са доказима
о испуњавању услова конкурса могу се поднети
лично или препорученом поштом на горенаведену
адресу, са назнаком „Конкурс за директора школе”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Министар у року
од 30 дана од дана пријема прописане документације врши избор директора установе и доноси
решење о његовом именовању, о чему установа
обавештава лица која су се пријавила на конкурс.

УМЕТНИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ”
19300 Неготин
Трг Ђорђа Станојевића 11
тел. 019/548-474

Наставник соло певања

на одређено време, до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са
Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о организацији и систематизацији радних места у Уметничкој школи „Стеван
Мокрањац” у Неготину; 1. наставник соло певања:
дипломирани музичар, усмерење соло певач;
дипломирани музичар – соло певач; дипломирани музичар – концертни и оперски певач; академски музичар соло певач; мастер музички уметник
– професионални статус – соло певач; психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима – потребно је доставити пре
закључења уговора; потврда да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике

Србије; да лице зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати
треба да испуњавају услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања
и члана 17 тачка 1.3.1. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Уметничкој
школи „Стеван Мокрањац” у Неготину. Кандидати
подносе одштампан и попуњен пријавни формулар са званичне странице Министарства просвете. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: уверење о држављанству, не старије
од 6 месеци; оверен препис дипломе о стеченој
стручној спреми од стране јавног бележника,
суда или општинске управе за градове и општине
у којима нису именовани јавни бележници; уверење о некажњавању; лекарско уверење; остала
документа којима се доказује испуњеност услова
конкурса; личну биографију. Описи послова за
радна места су утврђени Правилником о организацији и систематизацији радних места у Уметничкој школи ”Стеван Мокрањац” у Неготину и кандидатима су доступани на увид у просторијама
Секретаријата школе, радним данима од 08 до 10
часова. Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично Секретаријату школе
или послати поштом на горенаведену адресу, са
назнаком: „За конкурс за запошљавање”. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Остали кандидати добиће обавештење о
избору по конкурсу. Кандидат који буде изабран
по овом конкурсу дужан је да, ради заснивања
радног односа, достави лекарско уверење о
здравственој способности у складу са позитивним
прописима. Тек након доношења наведеног документа могуће је заснивање радног односа. Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће
бити узете у разматрање. Ближе информације о
конкурсу могу се добити у секретаријату школе
или на телефон: 019/548-474.

Наставник клавира

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
ради неге детета
УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање: дипломирани музичар, усмерење пијаниста; дипломирани
музичар – пијаниста; академски музичар – пијаниста; мастер музички уметник – професионални статус – клавириста; 2. психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима (накнадно, пре закључења уговора); 3.
потврда да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидати треба
да испуњавају услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања и члана
17 тачка 1.3.1. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Уметничкој школи
„Стеван Мокрањац” у Неготину. Кандидати подносе одштампан и попуњен пријавни формулар са
званичне странице Министарства просвете. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о држављанству не старије од 6
месеци, оверен препис дипломе о стеченој стручној спреми од стране јавног бележника, суда или
општинске управе за градове и општине у којима нису именовани јавни бележници, уверење о
некажњавању, лекарско уверење, остала документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, личну биографију. Описи послова за радна
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места су утврђени Правилником о организацији и
систематизацији радних места у Уметничкој школи „Стеван Мокрањац” у Неготину и кандидатима
су доступани на увид у просторијама Секретаријата школе радним данима од 08 до 10 часова.
Пријаве и доказе о испуњавању услова кандидати
могу предати лично у Секретаријату школе или
послати поштом на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс за запошљавање”. Кандидати
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.
Остали кандидати добиће обавештење о избору
по конкурсу. Кандидат који буде изабран по овом
конкурсу дужан је да, ради заснивања радног
односа, достави лекарско уверење о здравственој
способности у складу са позитивним прописима.
Тек након доношења наведеног документа могуће
је заснивање радног односа на одређено време.
Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс
неће бити узете у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити у секретаријату
школе или на телефон: 019/548-474.

Ч АЧ А К
ГИМНАЗИЈА ИВАЊИЦА

32250 Ивањица, 13. септембар 58
тел. 032/661-116
e-mail: ivanjickagimnazija@mts.rs

Дипломирани економиста

за финансијско-рачуноводствене
послове
УСЛОВИ: високо образовање: стечено на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким
струковним студијама, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године, из области економских наука; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, из области
економских наука. Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 139 став 1 тачке
1), 2), 3), 4) и 5) Закона о основама система образовања и васпитања. 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 коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати прилажу доказе о испуњености услова из члана 139 става 1 и то: 1) диплому о стеченом одговарајућем образовању; 3)
извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци); 4) уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); 5)
доказ о познавању српског језика у обавези су да
доставе кандидати који образовање нису стекли
на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће образовне установе да је кандидат положио испит из познавања српског језика, доказ
из тачке 2) да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, прибавља се пре закључивања уговора
о раду. Докази о испуњености услова из става
1 саставни су део пријаве на конкурс. Кандидати попуњавају формулар на званичној страници
Министарства, а потребну документацију, заједБесплатна публикација о запошљавању

но са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Кандидат доставља оригиналну
документацију или оверене фотокопије. Пријаве
(са назнаком на коверти „За конкурс”) слати на
горе наведену адресу. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ТАКОВСКИ УСТАНАК”
32304 Таково
тел. 032/5736-138

Наставник физичког
и здравственог васпитања

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
са породиљског одсуства, за рад у
матичној школи у Такову и ИО у Горњим
Бањанима
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: 1. да има одговарајуће образовање према одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник
– Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019); 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 на коме се обавља образовно-васпитни рад.
Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5
достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености
услова из тачке 2 ове одлуке прибавља се пре
закључења уговора о раду. Уз пријаву кандидати
треба да доставе следећа документа: диплому о
одговарајућој стручној спреми у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи, уверење о
држављанству (не старије од шест месеци), извод
из матичне књиге рођених, уверење о неосуђиваности (не старије од шест месеци), уверење да се
против кандидата не води кривични поступак (не
старије од шест месеци) – фотокопије морају бити
оверене. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање. Уз пријавни
формулар који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, кандидати достављају потребну документацију у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Конкурс спроводи
комисија именована од стране директора школе.
Пријаве на конкурс доставити лично или путем
поште на адресу: ОШ „Таковски устанак”, 32304
Таково.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БАЈКА”
32250 Ивањица, Наде Поповић 48
тел. 032/662-796

Васпитач

2 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које поред општих услова прописаних
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,

61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
– одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 –
др. закон и 6/2020) и чланом 139 Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник
РС”, бр. 18/2010, 101/2017, 13/2017 – др. закон,
95/2018 – др. закон, 10/2019, 86/2019 – др. закон
и 157/2020 – др. закон): има одговарајуће више
образовање – васпитач, односно одговарајуће
високо образовање на студијама првог степена
– васпитач (основне струковне студије, основне
академске студије или специјалистичке струковне
студије) или на студијама другог степена – васпитач (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне студије), односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године – васпитач, у складу са законом; да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар за пријаву на
конкурс који се налази на званичној интрнет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз одштампани пријавни формулар
кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе;
извод из матичне књиге рођених издат на прописаном обрасцу са холограмом – оригинал или
оверена фотокопија; уверење о држављанству –
оригинал или оверена фотокопија, не старије од
шест месеци; оригинал или оверену фотокопију
уверења полицијске управе, не старије од шест
месеци, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
доказ да кандидат зна српски језик и језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад доставља кандидат који одговарајуће образовање
није стекао на српском језику. Доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима прибавља се пре
закључења уговора о раду. Сви остали докази
саставни су део пријаве на конкурс.

Медицинска сестра – васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које поред општих услова прописаних
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
– одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 –
др. закон и 6/2020) и чланом 39 Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник
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РС”, бр. 18/2010, 101/2017, 13/2017 – др. закон,
95/2018 – др. закон, 10/2019, 86/2019 – др.
закон и 157/2020 – др. закон): има одговарајуће
средње образовање – медицинска сестра – васпитач и лице које има одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне
студије или специјалистичке струковне студије),
на којима је оспособљено за рад са децом јасленог узраста – васпитач; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава
пријавни формулар за пријаву на конкурс који се
налази на званичној интрнет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Уз одштампан пријавни формулар кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе; извод из
матичне књиге рођених издат на прописаном
обрасцу са холограмом – оригинал или оверена
фотокопија; уверење о држављанству – оригинал
или оверена фотокопија, не старије од шест месеци; оригинал или оверену фотокопију уверења
полицијске управе, не старије од шест 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 да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; доказ да
зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад доставља кандидат који
одговарајуће образовање није стекао на српском
језику. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима прибавља се пре закључења уговора
о раду. Сви остали докази саставни су део пријаве
на конкурс.

Кувар
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које поред општих услова прописаних
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 –
одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично
тумачење), испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон
и 6/2020): има одговарајуће средње образовање,
кувар, III или IV степен (у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова
у Предшколској установи „Бајка” Ивањица, дел.
број 215/2 од 30.03.2021. год.); да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
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саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава
пријавни формулар за пријаву на конкурс, који се
налази на званичној интрнет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Уз одштампан пријавни формулар кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе; извод из
матичне књиге рођених издат на прописаном
обрасцу са холограмом – оригинал или оверена
фотокопија; уверење о држављанству – оригинал
или оверена фотокопија, не старије од шест месеци; оригинал или оверену фотокопију уверења
полицијске управе, не старије од шест 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 да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; доказ да
кандидат зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад доставља кандидат који одговарајуће образовање није стекао на
српском језику. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима прибавља се пре закључења
уговора о раду. Сви остали докази саставни су део
пријаве на конкурс.

Кафе-куварица/сервирка
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које поред општих услова прописаних
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 –
одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично
тумачење), испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон
и 6/2020): има средње образовање или основно
образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу Уредбе о
каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору („Сл. гласник РС”, број 81/2017, 6/2018 и 43/2018), тј. до
08.09.2017. год. (за кандидате који конкуришу
са основним образовањем) у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова
у Предшколској установи „Бајка” Ивањица, дел.
број 215/2 од 30.03.2021. год.; да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава
пријавни формулар за пријаву на конкурс који се
налази на званичној интрнет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз
одштампани пријавни формулар, кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању или оверену фотокопију
сведочанства о завршеном основном образовању;

извод из матичне књиге рођених издат на прописаном обрасцу са холограмом – оригинал или
оверена фотокопија; уверење о држављанству
– оригинал или оверена фотокопија, не старије
од шест месеци; оригинал или оверену фотокопију уверења полицијске управе, не старије од
шест 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 да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; потврду о радном искуству на пословима кафе-куварице/сервирке стеченом до дана
ступања на снагу Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у
јавном сектору („Сл. гласник РС”, број 81/2017,
6/2018 и 43/2018), тј. до 08.09.2017. год. (за кандидате који конкуришу са основним образовањем,
оригинал); доказ да зна српски језик и језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад доставља кандидат који одговарајуће образовање
није стекао на српском језику. Доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима прибавља се пре
закључења уговора о раду. Сви остали докази
саставни су део пријаве на конкурс.

Спремачица
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које поред општих услова прописаних
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 –
одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично
тумачење), испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон
и 6/2020): има основно образовање; да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава
пријавни формулар за пријаву на конкурс, који се
налази на званичној интрнет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Уз одштампан пријавни формулар кандидат доставља: оверену фотокопију сведочанства о завршеном основном образовању; извод из матичне
књиге рођених издат на прописаном обрасцу са
холограмом – оригинал или оверена фотокопија;
уверење о држављанству – оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест месеци; оригинал или оверену фотокопију уверења полицијске
управе, не старије од шест 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 међуна-
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родним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; доказ да
зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад доставља кандидат који
одговарајуће образовање није стекао на српском
језику. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима прибавља се пре закључења уговора
о раду. Сви остали докази саставни су део пријаве
на конкурс.

Мајстор одржавања
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено
лице које поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС,
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење),
испуњава и посебне услове прописане чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020): има
средње образовање, III или IV степен машинске
струке; да кандидат има положен стручни испит
за рад са судовима под притиском (за послове
руковања постројењем у котларници) и положен
испит из области противпожарне заштите, у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова у Предшколској установи „Бајка”
Ивањица, дел. број 215/2 од 30.03.2021. год.; да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар за пријаву
на конкурс, који се налази на званичној интрнет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз одштампан пријавни формулар кандидат доставља: оверену фотокопију
дипломе о завршеном средњем образовању, III
или IV степен машинске струке; извод из матичне
књиге рођених издат на прописаном обрасцу са
холограмом – оригинал или оверена фотокопија;
уверење о држављанству – оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест месеци; оригинал или оверену фотокопију уверења полицијске
управе, не старије од шест 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 да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; уверење о
положеном испиту за рад са судовима под притиском (руковалац парних котлова) – оверена фотокопија; уверење о положеном испиту из области
противпожарне заштите – оверена фотокопија;
доказ да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад доставља кандидат који одговарајуће образовање није стекао на
српском језику. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима прибавља се пре закључења
уговора о раду. Сви остали докази саставни су део
пријаве на конкурс.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Пријава која не садржи све тражене
документе, као и пријава која садржи неоверене документе сматраће се непотпуном. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови”. Пријаве се подносе поштом или лично,
у периоду од 09 до 13 сати, у затвореној коверти,
са назнаком „За конкурс”, на адресу: Предшколска установа „Бајка” Ивањица, Наде Поповић 48.
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор.

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

Руководилац финансијскорачуноводствених послова

на одређено време, замена запосленог
одсутног преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да има: 1. одговарајуће
образовање, и то: 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 прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима;
3. да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски
језик – образовно-васпитни рад се остварује на
српском језику.
ОСТАЛО: Докази о испуњености услова који се
достављају уз пријавни формулар: 1. оригинал
или оверена копија дипломе о одговарајућем
образовању; 2. потврда да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, издата по објављивању конкурса; 3. уверење о држављанству Републике Србије;
4. доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад доставља само кандидат који
одговарајуће високо образовање није стекао на
српском језику. Услов под бројем 2 – да запослени
поседује психичку способност за рад, проверава
се тако што се кандидати који буду изабрани у
ужи избор у року од 8 дана упућују на психолошку процену способности за рад са ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања.
Доказ који се односи на физичку и здравствену
способност кандидата доставља се пре закључења уговора о раду. Уз пријавни формулар и
документацију кандидати достављају и CV. Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар
(навести радно место на које се конкурише) који
се може наћи на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког раз-

воја (htp://www.mpn.gov.rs). Пријавни формулар
и потребну документацију треба послати на адресу школе или предати лично у просторије школе,
радним даном од 8.00 до 13 часова, у затвореној
коверти са назнаком „За конкурсну комисију”. Рок
за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

ЈАГОДИНА
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПУ „ДЕЧЈА РАДОСТ”

35210 Свилајнац, Радничка 4

Оглас објављен 10.02.2021. године, у публикацији
„Послови” број 920, за радно место директора
предшколске установе, поништава се у целости.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
35230 Ћуприја, Раде Кончара 3
тел.035/8470-030

Наставник практичне наставе
(наставник вежби и наставе у
блоку) групе предмета обр. профила
медицинска сестра – техничар
(предмети: Здравствена нега
и Прва помоћ)
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник практичне наставе
(наставник вежби и наставе
у блоку) групе предмета обр.
профила физиотерапеутски
техничар (предмети: Масажа,
Физикална терапија, Специјална
рехабилитација и Кинезитерапија)
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник предметне наставе
општестручних предмета
(предмети: Микробиологија са
епидемиологијом, патологија,
Основи клиничке медицине
и Прва помоћ)

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник предметне наставе –
Предузетништво

са 40% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати морају да поседују одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018,
10/2019 и 6/2020, као и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада Здравство и социјална
заштита („Сл. гласник РС – Просветни гласник”,
бр. 21/2015, 11/2016, 13/2018, 5/2019, 2/2020 и
14/2020). Кандидати, такође, морају испуњавати
услове за пријем у радни однос утврђене чланом
139 Закона о основама система образовања и васпитања: 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
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кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да поседују држављанство Републике Србије; да
знају српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад; да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима.
ОСТАЛО: Кандидат уз попуњен пријавни формулар, одштампан са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, доставља следеће: 1. кратку биогафију,
2. оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 3. извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, на обрасцу који важи трајно), 4. уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), 5.
доказ да није осуђиван правоснажном пресудом
(не старије од 6 месеци) издат од надлежне полицијске управе, доказ о знању језика на којем се
остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
српском језику). Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима изабрани кандидат доставља пре
закључења уговора о раду. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве слати са
назнаком „За конкурс” на горенаведену адресу,
или предати лично, секретаријату школе, радним данима од 9 до 13 часова. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити разматране.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И
ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА „НИКОЛА
ТЕСЛА”
35000 Јагодина, Багрданска 7
тел. 035/251-329

Наставник рачунарства
и информатике
(предмети из ове области)
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане члановима 139, 140 и 142 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник Републике Србије” број
88/2017, 27/2018 и 10/2019, 6/2020), односно да
има: одговарајуће образовање у складу са члановима 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), и
то: (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из
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. Обавезно
образовање из члана 142 Закона је образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30
бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина наставник је обавезан да стекне у року
од једне, а највише две године од дана пријема
у радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу. Сматра се да наставник који је у току
студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, има ово образовање. Кандидат за обављање послова наставника рачунарства и информатике (предмети из ове области)
треба да има одговарајуће образовање у складу
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са позитивноважећим правилником о степену и
врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у
стручној школи; 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; држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар поднети: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој
стручној спреми, доказ о неосуђиваности, уверење о држављанству (оригинал или оверену
фотокопију), извод из матичне књиге рођених,
лекарско уверење о психофизичкој способности
за рад са децом и ученицима (доставља кандидат
пре закључивања уговора о раду), доказ о знању
српског језика (ако кандидат прилаже диплому о
завршеном школовању на српском језику не треба
да доставља додатне доказе за овај услов). Рок
за подношење пријава са доказима је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве неће се узимати у
обзир. Пријани формулар са документацијом слати на горенаведену адресу.

ОШ „17. ОКТОБАР”
35000 Јагодина, Теслина 1

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства,
са 88% радног времена
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема прописана
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гл. РС”, бр. 11/2012 и 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 11/2019) за тражено радно
место, односно да кандидат има одговарајуће
образовање у складу са чланом 135 ст. 2, чл. 139
и 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17,
27/18, 10/19, 6/20): 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) овог члана мора да
има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне и
специјалистичке струковне студије), студијама у
трајању од три године или вишим образовањем;
наставник енглеског језика: професор, односно
дипломирани филолог за енглески језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм или

главни предмет/профил енглески језик), мастер
професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил енглески језик);
мастер професор језика и књижевности (студијски
програм Језик, књижевност и култура); мастер
професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет). Кандидат, поред одговарајућег образовања, мора да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, да је држављанин
Републике Србије, као и да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију и за кога
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна српски језик и језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад. Уколико кандидат није стекао образовање на српском
језику, у обавези је да достави потврду одговарајуће образовне установе да је положио испит
из српског језика. Уз пријаву на конкурс, кандидат је у обавези да достави: оверену фотокопију
дипломе или уверења о стеченој стручној спреми,
да је држављанин Републике Србије – приложити
уверење о држављанству не старије од 6 месеци; да је кандидат пунолетан – приложити оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; да кандидат поседује психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима – на
проверу психофизичких способности у надлежну
службу за запошљавање НСЗ школа упућује кандидате који су ушли у ужи избор – оверене копије
не смеју бити старије од 6 месеци. Лекарско уверење којим се потврђује здравствена способност
кандидат подноси пре закључења уговора о раду.
Уверење – доказ 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 – прибавља кандидат из
извода из казнене евиденције код Министарства
унутрашњих послова надлежне полицијске управе. Пожељно је доставити радну биографију, осим
за лица која први пут заснивају радни однос. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној
интернрт страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а који се налази у делу
„ново на сајту”, а потребну документацију заједно
са попуњеним пријавним формуларом доставља
школи. Рок за подношење пријава на конкурс је
осам дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком
„За конкурс” или лично у секретаријату школе,
радним данима од 9 до 12 часова. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе, путем телефона: 035/245-138. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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К РА Г У Ј Е В А Ц
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 064/6454-532

Наставник у звање доцента за
научну област Филолошке науке,
ужа научна област
Српска књижевност
на одређено време
од пет година

УСЛОВИ: Услови за избор наставника у друштвено-хуманистичком пољу: за избор у звање доцента: доктор наука из научне области за коју се
кандидат бира са најмањом просечном оценом
8 (на свим нивоима студија), односно најмање
три године педагошког искуства на високошколској установи и научни, односно стручни радови
објављени у научним часописима или зборницима, са рецензијама. Предуслов је непостојање
сметње из чл. 72 ст. 4 Закона о високом образовању и остали општи, обавезни, изборни и посебни услови који су предвиђени чл. 74 и 75 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/18 – др. закон, 73/2018, 67/19, 6/20 –
др. закони, 11/21 – аутентично тумачење, 67/2021
и 67/2021 – др. закони), Статутом Универзитета
у Крагујевцу (пречишћен текст – бр. II-01-142
од 22.02.2021. године – www.kg.ac.rs), са изменама и допунама (бр. II-133/4 од 26.02.2021),
Статутом Филолошко-уметничког факултета у
Крагујевцу (бр. 01-3691/1 од 02.03.2021. године
– пречишћен текст), Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/14, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/18 –
аутентично тумачење), Правилником о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Крагујевцу (III01-270 од 30.03.2021. године – пречишћен текст),
Правилником о критеријумима за избор у звање
наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01523/4 од 16.08.2020. године), Одлуком о допуни
Правилника о критеријумима за избор у звање
наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01871/19 од 29.10.2020. године), Одлуком о измени
и допуни Правилника о критеријумима за избор у
звање наставника Универзитета у Крагујевцу (бр.
III-01-1161/22 од 28.12.2020. године), Одлуком
о измени и допуни Правилника о критеријумима за избор у звање наставника Универзитета у
Крагујевцу (бр. III-01-37/16 од 28. 1. 2021. године), Правилником о ужим научним, уметничким и
стручним областима Универзитета у Крагујевцу
(бр. III-01-497 од 11.06.2021. године – пречишћен
текст) – www.kg.ac.rs и другим актима Факултета
и Универзитета у Крагујевцу.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити:
пријава на конкурс, биографија и стручна биографија, оверене копије диплома свих нивоа студија, извод из матичне књиге рођених (оверена
копија), фотокопија личне карте и очитана лична карта, потврда надлежног органа (полицијске
управе) да кандидат није осуђиван за кривична
дела предвиђена чланом 72 став 4 Закона о високом образовању (оригинал или оверена копија),
потврда Комисије за обезбеђење и унапређење
квалитета о педагошком раду (за кандидате који
су у радном односу на ФИЛУМ-у), потврда о педагошком искуству на високошколској установи;
за кандидате који се први пут бирају у звање
наставника и заснивају радни однос на факултету
у саставу Универзитета у Крагујевцу предвиђено
је јавно приступно предавање. Фотокопије докумената морају бити оверене у једном примерку.
Пријава кандидата уз коју није приложена комплетна документација тражена конкурсом као
доказ о испуњености услова, сматраће се неуредном и неће се узети у разматрање. Сву конкурсну
Бесплатна публикација о запошљавању

документацију са доказима о испуњености услова
конкурса кандидати су обавезни да доставе и у
електронској форми (на компакт диску – CD-у) у
3 примерка, у складу са Упутством за примену,
начин достављања, попуњавања и утврђивања
релевантних докумената које кандидат доставља
у току поступка избора у звање, које је саставни део Правилника о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-270 од
30.03.2021. године – пречишћен текст), доступно
на: http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Приликом доказивања биографских података, кандидат је дужан да се придржава Закона о заштити података о личности, односно да све личне
податке, технички, одговарајуће прикрије. Сва
документација и радови достављају се Служби за
опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом на адресу:
Филолошко-уметнички факултет, Јована Цвијића
бб, 34000 Крагујевац. Рок за подношење пријава
је 15 дана од дана објављивања конкурса.

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

Сарадник у звање асистента са
докторатом за научну област
Филолошке науке, ужа научна
област Италијанска књижевност
и култура
на одређено време
од три године

УСЛОВИ: доктор наука из области за коју се бира
који је основне и мастер академске студије завршио са укупном просечном оценом најмање осам
(8) и који показује смисао и способност за наставни и научни рад. Непостојање сметње из чл. 72
став 4 Закона о високом образовању и остали
обавезни, изборни, општи и посебни услови предвиђени чл. 85 Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18-3 др. закон, 73/18,
67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/21 – аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закони),
Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен
текст бр. II-01-142 од 22.02.2021. године – www.
kg.ac.rs) са изменама и допунама (бр. II-133/4 од
26.02.2021), чл. 142 Статута Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр. 01-3691/1 од
02.03.2021. године – пречишћен текст), Правилником о избору сарадника на Одсеку за филологију (бр. 01-736 од 03.03.2014. године), Одлуком
о измени и допуни Правилника о избору сарадника на Одсеку за филологију (бр. 01-2453/15 од
20.10.2016. године), Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/14, 13/2017 – одлука УС, 113/2017, 95/18 –
аутентично тумачење) и другим актима Факултета
и Универзитета у Крагујевцу.

Сарадник у звање лектора
за научну област Филолошке науке,
ужа научна област
Немачки језик
на одређено време до повратка
запослене са боловања

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (или
њима еквивалентне четворогодишње студије према раније важећем закону) са просечном оценом
најмање осам (8) на основним и на мастер академским студијама, као и способност за наставни
рад. Непостојање сметње из чл. 72 став 4 Закона
о високом образовању и остали обавезни, изборни, општи и посебни услови предвиђени чл. 82
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/18-3 – др. закон, 73/18, 67/2019,
6/2020 – др. закони, 11/21 – аутентично тума-

чење, 67/2021 и 67/2021 – др. закони), Статутом
Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст бр.
II-01-142 од 22.02.2021. године – www.kg.ac.rs) са
изменама и допунама (бр. II-133/4 од 26.02.2021),
чл. 144 Статута Филолошко-уметничког факултета
у Крагујевцу (бр. 01-3691/1 од 02.03.2021. године – пречишћен текст), Правилником о избору
сарадника на Одсеку за филологију (бр. 01-736 од
03.03.2014), Одлуком о изменама и допунама Правилника о избору сарадника на Одсеку за филологију (бр. 01-4253/15 од 20.10.2016) и другим
актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити:
пријава на конкурс, биографија и стручна биографија, оверене копије диплома свих нивоа студија, извод из матичне књиге рођених (оверена
копија), фотокопија личне карте и очитана лична карта, потврда надлежног органа (полицијске
управе) да кандидат није осуђиван за кривична
дела предвиђена чланом 72 став 4 Закона о високом образовању (оригинал или оверена копија),
потврда Комисије за обезбеђење и унапређење
квалитета о педагошком раду (за кандидате који
су у радном односу на ФИЛУМ-у). Сву конкурсну
документацију са доказима о испуњености услова
конкурса, сви кандидати су обавезни да доставе и
у електронској форми (на компакт диску – CD-у)
у три примерка. Приликом доказивања биографских података, кандидат је дужан да се придржава Закона о заштити података о личности, односно да све личне податке, технички, одговарајуће
прикрије. Фотокопије докумената морају бити
оверене у једном примерку. Пријава кандидата
уз коју није приложена комплетна документација
сматраће се некомплетном и неће се разматрати
од стране комисије. Сва документација и радови
достављају се Служби за опште и правне послове
ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије
или поштом на адресу: Филолошко-уметнички
факултет, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАДА НАУМОВИЋ”
34000 Крагујевац
Саве Ковачевића 30
тел. 064/8736-061

Педагошки асистент

на одређено време
за радну 2021/2022. годину
УСЛОВИ: Послове педагошког асистента може
обављати лице које има: средње образовање;
обуку за педагошког асистента (завршен прописани програм обуке за рад са децом ромске националне мањине); психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом; није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/17, 27/18/, 10/19, 06/20); држављанство
Републике Србије; зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат прилаже: потпуну личну и
радну биографију, са адресом и контакт телефоном – CV, оверену копију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не
старија од 6 месеци), уверење да није осуђиван
(уверење МУП-а), формулар за пријаву на конкурс. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом (не старији од
6 месеци) подноси се пре закључења уговора о
раду. Кандидат попуњава формулар за пријаву на
конкурс на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
РС, а потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом доставља установи. Пријаву
са наведеном документацијом доставити лично
или путем поште на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана.
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Сервирка

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Послове сервирке може обављати лице
које има: средње образовање, а изузетно лице
које има основно образовање са радним искуством на тим пословима, до дана ступања уредбе
на снагу; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/17, 27/18, 10/19, 06/20); држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат прилаже: потпуну личну и
радну биографију, са адресом и контакт телефоном – CV, оверену диплому средње школе, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење да није
осуђиван (уверење МУП-а, не старије од 6 месеци), формулар за пријаву на конкурс. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом (не старији од 6 месеци) подноси се
пре закључења уговора о раду. Кандидат попуњава формулар за пријаву на конкурс на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, а потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом
доставља установи. Пријаву са наведеном документацијом доставити лично или путем поште на
горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

34000 Крагујевац
Лицеја Кнежевине Србије 3
тел. 034/303-533, 034/303-500 лок. 133

Наставник у звање ванредног
професора за научну област
Економске науке, ужа научна област
Пословна економија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне
области Економске науке: доктор наука – економске науке или научни назив доктора економских
наука. Општи предуслов: кандидати морају да
испуњавају општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чл. 72 ст. 4 Закона о високом
образовању и чл. 135 ст. 1 Статута Универзитета
у Крагујевцу, што доказују потврдом надлежног
органа (полицијске управе) да нису осуђивани
за кривична дела прописана наведеним прописима. Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Крагујевцу, Правилника о начину и
поступку заснивања радног односа и стицању
звања наставника Универзитета у Крагујевцу,
Упутства Универзитета у Крагујевцу за примену,
начин достављања, попуњавања и утврђивање
релевантних докумената које кандидат доставља
у току поступка избора у звање и Статута Економског факултета у Крагујевцу, у складу са којима
ће бити извршен избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је
доставити: биографију; уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених; оверене фотокопије диплома или уверења којима се потврђује
стручна спрема; уверење полицијске управе органа да кандидат није осуђиван за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци; уверење суда да против кандидата није
покренута истрага и да није подигнута оптужница; списак стручних и научних публикација, а за
кандидате који су у радном односу на Економском факултету у Крагујевцу и резултате усвојене анкете студената. Правноваљану конкурсну
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документацију са доказима о испуњености услова
конкурса кандидати су обавезни да доставе и у
електронској форми (на компакт диску – CD). Конкурс је отворен 15 дана. Пријаве са документима,
са назнаком „За конкурс”, доставити на адресу:
Економски факултет, Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 3.

К РА Љ Е В О
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОСИФ ПАНЧИЋ”

36344 Баљевац, Бошка Бухе 8

Наставник француског језика

ШКОЛА СА ДОМОМ ЗА
УЧЕНИКЕ ОШТЕЋЕНОГ СЛУХА
34000 Крагујевац
Старине Новака 33
тел. 034/323-662

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Дужност директора школе може да
обавља лице које испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања: да
поседује одговарајуће високо образовање, прописано чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања, за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога
и психолога; да поседује дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника (лиценцу);
да има обуку и положен испит за директора и
најмање 8 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месесца, 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; непостојање дискриминаторног понашања; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да поднесе доказе о испуњености услова: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу; уверење о обуци и положеном
испиту за директора школе (изабрани директор
који нема положен испит за директора дужан је га
положи у року од две године од дана ступања на
дужност); потврду о раду у области образовања
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања (најмање 8 година); доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима – лекарско уверење, не старије од 6 месеци, подноси се пре закључења уговора о раду; уверење о неосуђиваности; уверење
о држављанству Републике Србије – не старије
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених;
доказ о знању српског језика и језика на којем
се остварује образовно-васпитни рад у школи,
уколико одговарајуће образовање није стечено
на српском језику; 10) кратак преглед кретања
у служби са биографским подацима; оквирни
план рада за време мандата; уколико се на конкурс пријављује лице које је претходно обављало
дужност директора школе, дужно је да достави
резултате стручно-педагошког надзора школе
и оцену спољашњег вредновања. Сви докази о
испуњености услова достављају се уз пријаву на
конкурс, осим доказа о психичкој, физичкој и
здравственој способности, који изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Рок
за подношење пријава на конкурс је 15 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са
назнаком „Конкурс за директора” слати на горенаведену адресу.

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад; образовање наставника, васпитача и стручних сарадника из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина у складу са чланом 142 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања
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. Уз одштампани
примерак пријемног формулара који је прописан
на званичној интернет страници Министарства
просвете, кандидати су дужни да доставе следећу
документацију: доказ о стручној спреми (оверена
фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем
образовању); уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест
месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); доказ о познавању
језика на коме се обавља образовно-васпитни рад
(уколико одговарајуће образовање није стечено
на том језику); уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из
чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања које издаје надлежна
полицијска управа (не старије од шест месеци).
Лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, кандидат подноси пре закључења уговора
о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Рок за пријем пријава на конкурс
је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”, на горе наведеној адреси.

Стручни сарадник – педагог
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
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Републике Србије; да зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад; образовање наставника, васпитача и стручних сарадника из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина у складу са чланом 142 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања
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. Уз одштампани
примерак пријемног формулара који је прописан
на званичној интернет страници Министарства
просвете, кандидати су дужни да доставе следећу
документацију: доказ о стручној спреми (оверена
фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем
образовању); уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест
месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); доказ о познавању
језика на коме се обавља образовно-васпитни рад
(уколико одговарајуће образовање није стечено
на том језику); уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из
чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања које издаје надлежна
полицијска управа (не старије од шест месеци).
Лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, кандидат подноси пре закључења уговора
о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Рок за пријем пријава на конкурс
је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”, на горе наведеној адреси.

Наставник физичког
и здравственог васпитања
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад; образовање наставника, васпитача и стручних сарадника из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина у складу са чланом 142 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања,
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. Уз одштампани
примерак пријемног фолмулара који је прописан
на званичној интернет страници Министарства
просвете, кандидати су дужни да доставе следећу
документацију: доказ о стручној спреми (оверена
фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем
образовању); уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест
месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); доказ о познавању
језика на коме се обавља образовно-васпитни рад
(уколико одговарајуће образовање није стечено
на том језику); уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из
чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања које издаје надлежна
полицијска управа (не старије од шест месеци).
Лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима кандидат подноси пре закљуБесплатна публикација о запошљавању

чења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за пријем
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”, на горенаведеној
адреси.

СРЕДЊА ШКОЛА
„КРАЉИЦА ЈЕЛЕНА”

36350 Рашка, Омладински центар бб

Наставник математике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике
Србије; да је пунолетан; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
зна српски језик; да има образовање у складу са
одредбама члана 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/18, 10/2019 и 6/2020), а у погледу
врсте стручне спреме да испуњава услове прописане Правилником о степену и врсти овразовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним
школама („Сл. гласник РС”, бр. 8/2015, 11/2016,
13/16, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/20, 14/20, 15/20
и 1/21). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС. Уз попуњени
пријавни формулар кандидати треба да приложе
следеће доказе: извод из матичне књиге рођених (са холограмом), уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци), диплому или уверење
о врсти и степену стручне спреме, извод из казнене евиденције (КЕ) као доказ да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање. Докази се
подносе у оригиналу или овереној фотокопији.
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора
о раду. Доказ о познавању српског језика подноси кандидат који није стекао диплому на српском
језику. Докази који су приложени уз пријаву не
враћају се. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Рок за подношење
пријава за учешће на конкурсу је 8 дана од дана
оглашавања конкурса у листу „Послови”. Пријаве се предају лично у секретаријату школе или
путем поште на адресу школе. Решење о избору
кандидата биће донето у року од осам дана од
дана обављеног разговора са кандидатима.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

КРУШЕВАЦ
СРЕДЊА ШКОЛА БРУС

Брус, Братиславе Петровић 69
37220 Брус
тел. 037/3825-167

Наставник математике
УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образовања – стечено високо образовање: (1) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: (а) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (б)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука, при чему кандидат мора да има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; (2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године, и то у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
гимназији („Сл. гласник РС – Просветни гласник”,
бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 и
7/2019), Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета,
стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр.
8/2015, 11/2016, 13/2016 – испр., 13/2016, 2/2017,
13/2018 и 7/2019), и у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада Трговина, угоститељство
и туризам („Сл. гласник РС – Просветни гласник”,
бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017 и
13/2018); 2) поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима (доказ се подноси пре закључења уговора о
раду); 3) неосуђиваност 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 кандидате није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) држављанство Републике Србије и 5) знање
српског језика.
ОСТАЛО: Кандидати подносе следећу документацију: 1) одштампан и попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2)
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 3) доказ да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за 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 – уверење из МУП-а (не
старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); 4) уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); 5) доказ о знању српског језика
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(кандидати који су одговарајуће образовање
стекли на српском језику не подносе овај доказ);
6) радну биографију. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве
са потребном документацијом подносе се у затвореној коверти, на адресу школе, лично, радним
данима од 09.00 до 14.00 часова, или препоручено поштом са назнаком „За конкурс за посао”.
Неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
37242 Стопања
тел. 037/727-497

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: На конкурс могу да се пријаве лица
која испуњавају услове прописане чланом 122,
чланом 123 став 14 и 15, чланом 139 и 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 – други закон и 10/2019 и 6/2020): 1. да
поседују одговарајуће високо образовање из члана 140 став 1 тач. 1 и 2 и став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – други закон и
10/2019 и 6/2020): 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 овог члана мора да
има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Кандидат треба и:
2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3. да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања,
4. да има држављанство Републике Србије, 5.
да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад, 6. да има најмање осам
година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, 7. да је савладао обуку и да има положен испит за директора установе, 8. да има дозволу за рад (положен стручни испит – лиценца),
за наставника, педагога или психолога. Уколико
се на конкурс пријављује лице које је предходно
обављало дужност директора, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Кандидат је
дужан да уз попуњен пријавни формулар који се
преузима са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
достави: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом
образовању; доказ да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима – лекарско уверење не старије од шест
месеци; оригинал или оверену копију уверења
основног суда да против њега није покренут
кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој
није претходила истрага или доношењем решења
о одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога – за кривична дела 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
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против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, са датумом издавања не старијим од дана објављивања огласа; оригинал или
оверену копију уверења вишег суда да против
њега није покренут – кривични поступак, 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 из надлежности овог суда, са датумом издавања не старијим од дана објављивања
огласа; оригинал или оверену копију уверења
привредног суда да кандидат није правоснажно
осуђен за привредни преступ у вршењу раније
дужности, са датумом издавања не старијим од
дана објављивања огласа; уверење из казнене
евиденције надлежне полицијске управе да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, са датумом
издавања не старијим од дана објављивања огласа; уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверену фотокопију, не старије
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотокопију, не старију од
6 месеци); доказ да зна српски језик (уколико је
кандидат стекао одговарајуће високо образовање
из чл. 140 Закона о основама система образовања
и васпитања на српском језику, сматра се да је
достављањем доказа о образовању доставио и
доказ да зна српски језик); доказ о најмање осам
година рада у области образовања и васпитање
– оригинал потврду; оверен препис или оверену
фотокопију документа о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту; оверен препис или оверену фотокопију лиценце за директора установе (ако је кандидат поседује); оверену
фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата, уколико је надзор
вршен (извештај просветног саветника); 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; радну биографију са кратким прегледом кретања у служби; доказ о својим
стручним и организационим способностима (необавезно). Документација без доказа о положеном
испиту за директора сматраће се потпуном, а изабрани кандидат биће дужан, да у законском року,
положи наведени испит у складу са чланом 122
Закона о основама система образовања и васпитања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране, као ни фотокопије докумената
које нису оверене од стране надлежног органа
(суда, органа општинске – градске управе, јавног
бележника). Пријаве са овом документацијом се
не враћају и задржавају се у архиви школе. Рок
за подношење пријаве на конкурс је 15 дана од
објављивања конкурса. Министар врши избор
директора у року од 30 дана од дана пријема
документације коју му је доставио Школски одбор
и доноси решење о његовом именовању. Пријаве
са доказима о испуњавању свих услова тражених
конкурсом слати у затвореној коверти препорученом поштом, са назнаком „Пријава на конкурс за
избор директора”, на горе наведену адресу или
донети лично на адресу школе, радним даном од
08.00 до 13.00 часова.

Национална служба
за запошљавање

ОСНОВНА ШКОЛА
„КНЕГИЊА МИЛИЦА”
37243 Доњи Рибник
тел. 037/731-134

Педагог

са 50% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
(до повратка радника са боловања),
за рад у матичној школи
у Доњем Рибнику

Наставник технике и технологије
и информатике и рачунарства

са 20% радног времена,
на одређено време преко 60 дана
(до повратка радника са руководећег
места), за рад у матичној школи
у Доњем Рибнику
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закона, 10/19) и то: одговарајуће образовање
у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – др. закона,
10/2019), као и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/2017 и 3/2017) за рад на
радном месту наставника разредне наставе;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике
Србије и да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. У складу са чланом 142
Закона о основама система образовања и васпитања, кандидати морају да имају 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 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства
просвете, а заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи следећу документацију: извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотокопију); уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или
оверену фотокопију, не старије од 6 месеци);
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење МУП-а из казнене евиденције
(оригинал или оверену фотокопију, 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. Доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену спсобност за
рад са децом и учениима изабрани кандидат
ће доставити пре закључења уговора о раду
(лекарско уверење). Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве
слати на горе наведену адресу, са назнаком: „За
конкурс”.
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СРЕДЊА ШКОЛА
„СВЕТИ ТРИФУН”
СА ДОМОМ УЧЕНИКА

37230 Александровац, Крушевачка 8-10
тел. 037/3751-117

Наставник предметне наставе –
математика
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама
(„Службени гласник РС”, број 8/2015-1, 11/2016544, 13/2016-10, 13/2016-10 (исправка), 2/20172, 2/2017-2, 13/2018-66, 7/2019-512, 2/2020-38,
14/2020-162, 15/2020-257, 1/2021-193), Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
гимназији („Службени гласник РС”, број 15/2013-1,
11/2016-545, 2/2017-2, 11/2017-179, 13/2018-64,
7/2019-512, 2/2020-37, 3/2020-27, 14/2020-162,
1/2021-192), стечено: 1) на студијама другог степена мастер академске студије, мастер струковне
студије или специјалистичке академске студије
(студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне или 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 премет односно групу предмета; или 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Поред напред
наведених услова, потребно је да сви кандидати
испуњавају опште услове за заснивање радног
односа прописане Законом о раду („Сл. гласник
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17,
113/17 и 95/18) и посебне услове прописане у чл.
139 и 140 Закона о основама образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19
и 6/20): да поседују психичку, физичку и здравствену способности за рад са децом и ученицима; да имају држављанство Републике Србије; да
поседују знање српског језика и језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад; 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;
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: попуњен и одштампан пријавни
формулар са званичне интернет странице Министарства просвете; доказ да поседују одговарајуће
образовање (оригинал или оверену фотокопију
дипломе); доказ да су држављани Републике Србије (уверење о држављанству и извод из
матичне књиге рођених, не старији од 6 месеци, оригинали или оверене фотокопије); доказ о
знању српског језика и језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на српском језику); доказ да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за
Бесплатна публикација о запошљавању

кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање
(уверење из МУП-а, не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија). Напомена: доказ
да поседује психичку, физичку и здравствену
способности за рад са децом и ученицима, доставља изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања у листу „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна комисија
коју именује директор школе и која ће утврдити
испуњеност услова за пријем кандидата у радни
однос у року од 8 дана од дана истека рока за
пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи
избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања.
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос у
року од 8 дана од пријема резултата психолошке
процене. Конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима и доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана од обављеног разговора са
кандидатима. Пријаве треба послати на горнаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе и путем телефона:
037/3751-117.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
37000 Крушевац, Војислава Илића 8
тел. 037/447-300, 447-301

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2021/2022. године, односно
до 31.08.2022. године
УСЛОВИ: На основу члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и
6/20), у радни однос могу бити примљена лица
под условима прописаним законом: 1) да имају
одговарајуће образовање (оригинал или оверена фотокопија дипломе или уверења о завршеном одговарајућем образовању); за обављање
послова педагошког асистента потребно је најмање средње образовање, завршен програм
обуке за педагошког асистента (уводни модул),
да кандидат познаје ромски језик и да има препоруку локалне самоуправе; 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 (уверење надлежног СУП-а Републике Србије); 4) да имају држављанство Републике
Србије (оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије); 5) да
знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ су у обавези да доставе само
кандидати који образовање нису стекли на српском језику) – доказује се потврдом одговарајуће
установе да је кандидат положио испит из српског
језика. 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. Кандидати попуњавају пријавни формулар

на званичној интернет страници Министарства, а
потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају школи. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве достављати на наведену
адресу лично или поштом.

ЛЕСКОВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МИЛКА ДИМАНИЋ”
16210 Власотинце, 12. бригаде 34

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: (I) да кандидат има одговарајуће образовање: у складу са чл. 122, 139 и 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018, 10/19
и 6/2020), у даљем тексту: Закон, односно да има
одговарајуће високо образовање и то: 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. Кандидат који има образовање из тачке 1
подтачка (2) мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета.
3) Изузетно, одговарајуће високо образовање
на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем. Кандидат који има образовање васпитача или стручног сарадника из члана
140 ст. 1 и 2 Закона (тачка 1) и 2) овог конкурса)
мора имати још и: дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање осам
година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог
одговарајућег образовања. Кандидат који има
образовање васпитача или стручног сарадника из
члана 140 ст. 3 Закона (тачка3) овог конкурса)
мора имати још: дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет
година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог
одговарајућег образовања. Кандидат треба и: (II)
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; (III) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање 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; (IV) да има држављанство Републике
Србије; (V) да зна српски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: биографију са кратким прегледом
кретања у служби; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; оригинал или оверену фотокопију
уверења о положеном испиту за лиценцу или
стручном испиту; уверење о положеном испиту
за директора (пријава која не садржи уверење
о положеном испиту за директора установе неће
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се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће
бити у обавези да у законском року положи испит
за директора установе); доказ о радном стажу у
установи на пословима васпитања и образовања,
након стеченог образовања; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству; доказ
о знању српског језика (подносе само кандидати
који су стекли одговарајуће образовање на другом језику); уверење, односно извод из казнене
евиденције надлежне полицијске управе да кандидат за директора није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела из тачке 3 конкурса
– члан 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал или оверена фотокопија), уверење надлежног основног
и вишег суда да против кандидата за директора
није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора пре
доношења оптужног предлога за кривична дела
из тачке 3 конкурса, члан 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(оригинал или оверена фотокопија, не старије
од шест месеци); оригинал или оверену фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника), ако кандидат поседује; оригинал
или оверену фотокопију доказа о резултатима
стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања (само за кандидате на
конкурсу који су претходно обављали дужност
директора установе). Докази о испуњености услова из ставова I, III, IV и V конкурса подносе се уз
пријаву на конкурс. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способност за рад са децом и ученицима (услов из става II), лекарско уверење, подноси изабрани кандидат пре закључења уговора.
Приложена документација не сме бити старија од
шест месеци. Пријаве са потребном документациојм доставити на горенаведену адресу. Благовременом пријавом на конкурс сматра се пријава
која је непосредно предата установи пре истека
рока утврђеног у конкурсу, или је пре истека тог
рока предата пошти као препоручена пошиљка.
Ближе информације о конкурсу могу се добити у
Правној служби ПУ „Милка Диманић”, на телефон
016/875-425. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
16000 Лесковац, Видоја Смилевског 8
тел. 016/284-611

Чистачица
Педагошки асистент

на одређено време до краја
школске 2021/2022. године
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати следеће
услове: да имају одговарајуће образовање у складу са чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања (кандидат за послове
чистачице мора да има завршену основну школу –
први степен стручне спреме, без обзира на радно
искуство; кандидат за педагошког асистента мора
да има најмање четврти степен стручне спреме
– средња школа и сертификат о завршеној уводној обуци за педагошког асистента, без обзира на
радно искуство); да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима; да
нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дис-
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криминаторно понашање; да имају држављанство
Републике Србије; да знају српски језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву
на конкурс достављају се докази о испуњености
услова: оригинал или оверена фотокопија дипломе или уверења о дипломирању ако није издата диплома, односно сведочанство о завршеној
основној школи, оригинал уверења о неосуђиваности, оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству и извода из матичне књиге
рођених, да је диплома или уверење издато на
српском језику, односно потврда установе која је
издала диплому да је кандидат пратио наставу на
српском језику. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима доставља се пре закључења уговора о
раду. 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
школи у року од осам дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Конкурс спроводи
конкурсна комисија именована одлуком директора. Решење о избору кандидата по објављеном
конкурсу у листу „Послови” донеће се у складу са
чланом 154 Закона о основама система образовања и васпитања. Сва додатна обавештења могу
се добити путем телефона: 016/284-611, од 8 до
14 сати.

ЛОЗНИЦ А
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖИКИЦА ЈОВАНОВИЋ ШПАНАЦ”
15313 Бела Црква

Наставник математике
са 89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
предвиђене чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони,
10/2019 и 6/20), односно: да испуњава услове
предвиђене чл. 140–142 Закона о основама система образовања и васпитања и да у погледу стручне спреме испуњава услове у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/20,
8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21), односно да је: професор математике, дипломирани математичар,
дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за
рачунарство и информатику, дипломирани математичар – информатичар, професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за
математику економије, професор информатике –
математике, дипломирани математичар – астроном, дипломирани математичар – примењена
математика, дипломирани математичар – математика финансија (са изборним предметом Основи
геометрије), дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике,
мастер професор математике и физике, мастер
професор математике и информатике, мастер
професор физике и математике, мастер професор
информатике и математике, дипломирани професор математике – мастер, дипломирани математичар – мастер, дипломирани инжењер математике – мастер (са изборним предметом Основи
геометрије), дипломирани математичар – професор математике, дипломирани математичар –
теоријска математика, дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом Основи геометрије), професор хемије – математике, професор географије – математике, професор физике
– математике, професор биологије – математике,
професор математике – теоријско усмерење, професор математике – теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар, дипломирани
математичар – механичар, мастер професор пре-

дметне наставе; мастер математичар – професор
математике. Лица која су стекла академско звање
мастер, односно дипломирани – мастер треба да
имају завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике или
примењене математике (са положеним испитом
из предмета геометрија или основи геометрије)
или двопредметне наставе математике и физике, односно математике и информатике. Кандидат треба да испуни и следеће услове: да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела 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, као и да се против њега не води
истрага ни кривични поступак.
ОСТАЛО: Кандидати прилажу: 1. пријавни формурлар који налази на званичном интернет сајту
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2. 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), 3. уверење
или потврду о неосуђиваности за горе наведена
кривична дела и да није утврђено дискриминаторно понашање, које издаје надлежна полицијска управа (не старије од 6 месеци); 4. доказ
да кандидат има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова (оригинал или оверена копија потврде
– уверења високошколске установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима
из психологије и педагогије или оверена копија
уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу); за оне који не поседују ово
образовање, Закон о основама система образовања и васпитања у чл. 142 ст. 2 предвиђа да
ово образовање обавезно стекну у року од једне, највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу;
5. потврду или уверење да се против кандидата
не води истрага ни кривични поступак издата од
стране надлежног суда (не старије од 6 месеци);
6. оригинал извод из матичне књиге рођених; 7.
оригинал уверење о држављанству (не старије
од шест месеци); 8. 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 оверена
фотокопија уверења, односно потврде о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; 9. биографију;
10. доказ о здравственој способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење) прилаже изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар
који налази на званичном интернет сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја
и одштампан формулар уз наведену документацију достављају на адресу: ОШ „Жикица Јовановић Шпанац”, Бела Црква, 15313 Бела Црква, у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови”, са назнаком за које радно
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место се пријављују. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 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. Све додатне информације
о конкурсу могу се добити у секретаријату школе
на број: 015/591-003.

НИШ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

18000 Ниш, Београдска 2

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: лице које има одговарајуће високо
образовање за наставника основне школе, педагога или психолога, стечено: на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије), у складу са Законом
о високом образовању („Службени гласник РС”,
бр. 88/2017); на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе. Уз
пријаву кандидат подноси: биографске податке,
односно радну биографију – са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма
рада директора школе; оверену копију дипломе
о завршеном одговарајућем високом образовању;
оверену копију уверења о положеном стручном испиту (дозволи за рад); потврду о раду у
области образовања; уверење да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених; остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са децом и ученицима
прибавља се пре закључења уговора о раду. Рок
за пријављивање кандидата је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се
достављају на адресу: ОШ „Вук Караџић”, 18000
Ниш, Београдска 2. Ближа обавештења могу се
добити у секретаријату школе, на број телефона:
018/252-976.
Бесплатна публикација о запошљавању

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

18105 Ниш, Трг краља Александра 11

Наставник у звање доцента или
ванредног професора за ужу
Правно-економску научну област
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
предвиђене чланом 74 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 73/18,
67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/21 – аутентично тумачење, 67/21 и 67/21 – други закони), чланом 165 Статута Унивезитета у Нишу („Гласник
Универзитета у Нишу”, бр. 8/17...4/19), чланом 5
Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Нишу („Гласник Универзитета у Нишу”, бр. 2/18 и
4/18) и Ближим критеријумима за избор у звање
наставника („Гласник Универзитета у Нишу”, бр.
3/17...2/20). Пријаве кандидата са прилозима подносе се Правном факултету у Нишу, Трг краља
Александра бр. 11, 18105 Ниш, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса. Уз пријаву је
неопходно доставити: биографију, оригинале
или оверене фотокопије диплома о свим стеченим стручним, академским и научним називима, библиографију и радове. Кандидати који се
пријављују на конкурс за избор у звање дужни су
да попуне образац о испуњавању услова за избор
у звање наставника који се налази на веб-порталу Универзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs).
За попуну обрасца неопходно је да кандидат
има кориснички налог, а уколико кандидат нема
кориснички налог, неопходно је да се јави администратору Факултета на e-mail: bane@prafak.
ni.ac.rs. Ради благовременог отварања корисничког налога, кандидату се препоручује да се администратору Факултета јави најкасније 24 часа пре
истека конкурсног рока. Приликом пријављивања
на конкурс кандидати су дужни да Факултету у
писаној форми доставе документацију којом
доказују да испуњавају услове конкурса и предају попуњен, одштампан и потписан образац из
претходног става. Неблаговремене пријаве, као и
пријаве кандидата које нису поднете на напред
наведени начин, сматраће се неуредним пријавама и неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЦАР КОНСТАНТИН”

18000 Ниш, Великотрнавска 4

Чистач
УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова
предвиђених Законом о раду, треба да испуњава
и посебне услове предвиђене чланом 139 став 1
тачке 1)–5) Закона и услове из чл. 36 и 57 Правилника о организацији и систематизацији послова у
Основној школи „Цар Константин” Ниш са Изменама Правилника о организацији и систематизацији
послова у Основној школи „Цар Константин” Ниш
(дел. бр. 01-180/1-2018 од 21.03.2018. године) и
то: да је стекао одговарајуће образовање: основно
образовање (први степен стручне спреме, односно завршена основна школа); да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови из тачака
1)–5) доказују се приликом пријема у радни однос
и проверавају се у току рада. Доказ о испуњености

услова из тачака 1), 3)–5) саставни су део пријаве
на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре
закључења уговора о раду. По расписаном конкурсу учесник конкурса треба да поднесе: попуњен
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; оригинал или оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених (само учесник конкурса који је променио презиме односно име после
издавања уверења, односно дипломе); оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (оригинал не старији од 6
месеци, овера фотокопије не старија од 6 месеци); оригинал доказа надлежне полицијске управе
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (оригинал не старији
од 30 дана); оригинал или оверену фотокопију
дипломе, доказа о стеченом основном образовању. Услови за заснивање радног односа морају
бити испуњени и после заснивања радног односа. Рок за пријављивање на конкурс је осам дана
од дана објављивања конкурса у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање. У поступку одлучивања о избору кандидата
конкурсна комисија утврђује испуњеност услова за
пријем у радни однос из члана 139 Закона, врши
ужи избор кандидата које упућује на психолошку процену способности за рад са ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. У року
од осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са ученицима,
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос, обавља разговор са
кандидатима са листе и доноси решење о избору
кандидата у року од осам дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду, доставља уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима. Пријаву послати на адресу:
Основна школа „Цар Константин”, Великотрновска 4, Ниш. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе. Неблаговремене,
непотпуне и неисправне пријаве се неће узети у
разматрање.

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ
18000 Ниш, Чарнојевића 10А

Асистент за ужу научну област
Друштвено-хуманистичке науке у
заштити радне и животне средине
на одређено време

УСЛОВИ: Општи и посебни услови су предвиђени
Законом о високом образовању, Статутом Факултета заштите на раду у Нишу и Правилником о
поступку стицања звања и заснивања радног
односа сарадника Факултета заштите на раду у
Нишу: студент докторских академских студија у
одговарајућој научној области који је сваки од
претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање осам (8) и који показује смисао за наставни рад; познавање рада на рачунару; познавање једног светског језика; објављени
научни, односно стручни радови из области за
коју се бира. Као одговарајуће докторске академске студије сматрају се докторске академске
студије из научне области Педагошке и андрагошке науке. Кандидати уз пријаву подносе: биографију, доказе о испуњености услова конкурса,
списак референтних публикација и прилоге који
документују наводе из пријаве и омогућују увид у
научни рад и стручне квалификације кандидата.
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Уз пријаву, кандидати су дужни да попуне образац који је доступан на интернет страници Факултета. Пријаве се подносе на адресу: Факултет
заштите на раду у Нишу, Чарнојевића 10а, у року
од 8 дана од објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата које нису
поднете на прописан начин, сматраће се неуредним и неће бити разматране. Поднета конкурсна
документација неће се враћати кандидатима.

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Александра Медведева 14

Наставник за избор у звање доцента
или ванредног професора за ужу
научну област Теоријска
и примењена механика
Наставник за избор у звање доцента
или ванредног професора
за ужу научну област Мотори СУС
и моторна возила
Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Аутоматско управљање и роботика
УСЛОВИ: Кандидати 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 за радно место под
редним бројем 1 и редним бројем 2: 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” 8/2017) и члановима 25, 26, 27 и 28 Ближих
критеријума за избор у звања наставника („Гласник Универзитета у Нишу” 3/2017). Посебни услови конкурса за радно место под редним бројем 3:
прописани су чланом 74 став 6 Закона о високом
образовању, чланом 165 став 6 Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу”
8/2017) и чл. 25 и 26 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 и подносе: пријаву; доказ о
одговарајућој школској спреми (оверен препис
дипломе доктора наука и диплома о завршеним
претходним нивоима студија); доказ о педагошком
искуставу на високошколској установи у трајању
од најмање три године (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 може преузети 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.
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НОВИ ПА ЗАР
ГИМНАЗИЈА НОВИ ПАЗАР

36300 Нови Пазар, Вука Караџића 7
тел. 020/5100-710

Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања и то: а) да имају одговарајуће
високо образовање на студијама другог степена
– (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије), и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године, сходно Правилнику о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у гимназији; б) да имају
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; в) да имају држављанство Републике Србије; г) да знају српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни рад;
д) 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су
дужни да доставе следећа документа: 1. оверене
преписе / фотокопије диплома о стеченом образовању основних и мастер студија за наставнике;
2. уверење о држављанству; 3. извод из матичне
књиге рођених; 4. доказ о знању српског језика
и језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима); 5. доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања. Докази о испуњености услова из
тачака 1, 2, 3, 4 и 5 достављају се уз пријаву, а
доказ о испуњености услова из тачке б) лекарско
уверење, прибавља се пре закључења уговора
о раду. Информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе или на горе наведени број
телефона. Пријаве треба послати на адресу Гимназије. Уз пријавни формулар, који се преузима са
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају
потребну документацију у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране директора школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

ОШ „АВДО МЕЂЕДОВИЋ”
36300 Нови Пазар, Дубровачка 408
тел. 020/5335-200

Школски психолог
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане законом: одговарајуће високо образовање
у складу са чл. 139, 140 и 142 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони 10/19, 6/2020),
које је стекао 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, мутидисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2. на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; лице из става 1 тачка 1) подтачка
2 мора да има завршене студије првог степена из
научне односно стручне обалсти за одговарајући
предмет, односно групу предмета; да има обавезно образовање у складу са чланом 142 Закона о основама система образовања и васпитања
и образовање у складу са Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16,
11/16, 3/17, 13/18 и 11/19); кандидат мора да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова;
психичку, физичку и здраствену способност за
рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примања и давања мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да зна српски језик
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства
просвете, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријаввним формуларом доставља
установи.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је доставити следећа документа: доказ о поседовању
одговарајућег образовања (диплома, оригинал
или оверен препис дипломе о завршеном образовању или уверење уколико није издата диплома);
исправа коју издаје високошколска установа, а
којом кандидат доказује да је стекао образовање
из психолошких и методичких дисциплина или
доказ из високошколске установе да је у току студија положио испит из педагогије и психологије;
уверење о држављанству – оригинал или оверену
копију, не старије од шест месеци; извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена копија,
не старије од шест месеци; уверење о неосуђиваности из МУП-а и суда, не старије од шест месеци;
одговарајући доказ којим се доказује знање српског језика и језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (босанског језика), сходно члану
141 Закона о основама система образовања и васпитања. Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са ученицима
подноси се пре закључења уговора о раду. Кандидат је дужан да попуни формулар за пријем у
радни однос у установи образовања и васпитања
који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http: //www.mpn.gov.rs) и потребну документацију заједно са одштампаним формуларом достави школи на горе наведену адресу. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматање. У поступку одлучивања о избору наставника директор ће извршити ужи избор кандидата
који ће бити упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши служба за послове запошљавања,
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применом стандардизованих поступака. О времену и месту провере изабрани кандидати биће
накнадно обавештени. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања у листу „Послови”. За
додатне информације обратити се на горе наведени контакт телефон.

НОВИ СА Д
ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И
ТУРИЗАМ – НОВИ САД

21000 Нови Сад, Радничка 30а
тел. 021/530-663
e-mail: informacije@tims.edu.rs

Наставник (сва звања), поље
Друштвено-хуманистичке науке,
научна област Педагошке науке,
ужа научна област Општеобразовна
у кинезиологији и психологији
на одређено време

УСЛОВИ: докторат педагошких наука, завршетак
основних и мастер/магистарских студија педагошких наука и испуњеност услова прописаних
чланом 74 Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон,
73/2018, 67/2019 и 6/2020 – др. закони) за избор
у звање наставника. Посебан услов је да кандидат има одговарајуће компетенције у педагошком
раду. Поред услова предвиђених Законом о високом образовању, кандидат треба да испуњава и
услове предвиђене Статутом Факултета за спорт
и туризам и Правилником о ближим условима и
поступку за избор у звање наставника и сарадника Факултета за спорт и туризам.

Наставник (сва звања), поље
Друштвено-хуманистиче науке,
ужа научна област Психологија
на одређено време

УСЛОВИ: докторат психолошких наука, завршетак основних и мастер/магистарских студија психолошких наука и испуњеност услова прописаних
чланом 74 Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон,
73/2018 и 67/2019) за избор у звање наставника.
Посебан услов је да кандидат има одговарајуће
компетенције у педагошком раду из одговарајуће
научне области. Поред услова предвиђених Законом о високом образовању, кандидат треба да
испуњава и услове предвиђене Статутом Факултета за спорт и туризам и Правилником о ближим
условима и поступку за избор у звање наставника
и сарадника Факултета за спорт и туризам.

Наставник (сва звања), поље
Друштвено-хуманистичке науке,
ужа научна област Општеобразовна
у кинезиологији и психологији
на одређено време

УСЛОВИ: докторат наука из интердисциплинарних
области менаџмент, организација, социологија и
психологија и испуњеност услова прописаних
чланом 74 Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон,
73/2018, 67/2019 и 6/2020 – др. закони) за избор
у звање наставника. Посебан услов је да кандидат има одговарајуће компетенције у педагошком
раду. Поред услова предвиђених Законом о високом образовању, кандидат треба да испуњава и
услове предвиђене Статутом Факултета за спорт
и туризам и Правилником о ближим условима и
поступку за избор у звање наставника и сарадника Факултета за спорт и туризам.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да поднесе доказе о испуњености услова конкурса: радну биографију, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију),
оригинале или оверене фотокопије диплома свих
Бесплатна публикација о запошљавању

нивоа студија, фотокопију личне карте, уверење
о некажњавању издато од стране надлежног
државног органа, уверење да није осуђиван/а
за кривична дела, као ни да се пред надлежним
органима не води кривични поступак против кандидата, списак објављених научних радова и саме
радове. Пријаву са наведеним доказима о испуњавању услова конкурса сви кандидати могу послати
на поштанску адресу: Факултет за спорт и туризам Тимс, Радничка 30а, Нови Сад, са назнаком
„За конкурс”. Информације у вези са конкурсом
се могу добити на број телефона: 021/530-633
или 021/530-231, сваког радног дана од 10.00
до 14.00 часова. Конкурс је отворен 15 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

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

Доцент за област драмских и аудиовизуелних уметности, ужа област
Снимање и дизајн звука
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: високо образововање на студијама првог и другог степена (основне академске
студије и мастер академске студије) из области
драмских и аудио-визуелних уметности, ужа
област Снимање и дизајн звука и испуњени услови из члана 74 Закона о високом образовању.
Обавезни и изборни услови утврђени су Правилником о ближим минималним условима за избор
у звања наставника на Универзитету у Новом
Саду за поље уметности. У звање доцента може
бити изабрано лице које испуњава критеријуме
прописане чланом 74 Закона о високом образовању, Минималним условима за избор у звања
наставника на универзитету донетим од стране Националног савета за високо образовање,
Статутом Универитета у Новом Саду, Статутом
Академије уметности и Правилником о ближим
минималним условима за избор у звања наставника на Универзитету у Новом Саду. Закон о
високом образовању, Статут Универзитета у
Новом Саду, Статут Академије уметности у Новом
Саду, Правилник о ближим минималним условима за избор у звање наставника на Универзитету у Новом Саду и упутство за попуњавање биографских података за кандидате који конкуришу
за наставна звања налазе се на сајту Академије
уметности (www.akademija.uns.ac.rs – у секцији
„Наставници– Конкурси”).
ОСТАЛО: Кандидати достављају: пријаву на конкурс која мора да садржи назив радног места за
које кандидат конкурише, списак документације
коју прилаже, контакт адресу, број телефона,
имејл-адресу, оверене фотокопије диплома о
завршеним одговарајућим студијама и додатке дипломи, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), уверење о
некажњавању прибављено искључиво од МУП-а
(не старије од 6 месеци), личну карту (фотокопија
или очитана биометријска лична карта), попуњен
образац биографских података на ћириличном
писму (Образац 1А УМЕТНОСТ) који се налази
на сајту Академије уметности (www.akademija.
uns.ac.rs у секцији „Наставници-Конкурси”) приложен у штампаној и електронској форми (УСБ)
откључан и доказе о испуњавању услова радног
места у складу са чланом 74 Закона о високом
образовању и Минималним условима за избор
у звање наставника за поље уметности Правилника о ближим минималним условима за избор
у звање наставника на Универзитета у Новом
Саду и чланом 5 наведеног правилника. Рок за
пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити разматране. Пријаве на конкурс са доказима
о испуњености услова достављају се искључиво
у штампаној форми, на адресу: Академија уметности, Нови Сад, Ђуре Јакшића 7.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОЖЕФ АТИЛА”

21000 Нови Сад, Шарпланинска 28

Професор ликовне културе

на одређено време до повратка раднице
са породиљског одсуства,
за 65% радног времена

Професор немачког језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Педагошки асистент

на одређено време до краја
шк. 2021/2022, односно
до 31.08.2022. године
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава услове прописане чл.
139 и 140, 141 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 – други закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС” бр. 11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17,
3/17 и 13/18).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити следећа документа: пријавни формулар са сајта
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, биографију са личним подацима, доказ о
одговарајућем образовању (оригинал или оверену копију дипломе), доказ о завршеном најмањем
уводном модулу обуке за педагошког асистента,
по програму обуке коју организује Министарство
просвете, науке и технолошког развоја – за радно место педагошког асистента, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), уверење о држављанству РС (оригинал
или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци),
доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом
за кривична дела за која је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
доказ о знању српског језика достављају само
кандидати који одговарајуће образовање нису
стекли на српском језику; лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здраственој способности
за рад са ученицима се доставља непосредно пре
закључења уговора о раду. Рок за предају пријава
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати
у обзир. Пријаве са потребном документацијом о
испуњености услова подносе се на адресу школе,
са назнаком „За конкурс”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБА СТАНКОВИЋ”

21300 Беочин, Доситеја Обрадовића 4а
тел./факс: 021/870-394

Педагошки асистент
на одређено време
до 31.08.2022. године

УСЛОВИ: стечено средње образовање, IV степен стручне спреме; да је кандидат држављанин Републике Србије; 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,
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запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има положен уводни модул
обуке за педагошког асистента, да зна српски
језик, да познаје ромски језик, да познаје рад на
рачунару, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс (попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја), кандидат треба да приложи: радну
биографију; диплому о стеченом образовању –
оригинал или оверену фотокопију; уверење о
држављанству – не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију; извод из матичне
књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију; фотокопију личне карте, доказ о познавању
рада на рачунару (уколико кандидат не поседује доказ, његово знање ће се проверити на лицу
места); доказ о положеном уводном модулу обуке
за педагошког асистента – оверена фотокопија;
уверење да лице није осуђивано за кривична
дела наведена у члану 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система обрзовања и васпитања.
Напомена: лекарско уверење – уверење да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, кандидат подноси
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 и доказе о
испуњености услова из конкурса доставити лично
или поштом на горенаведену адресу, са назнаком:
„Пријава на конкурс за ПА”.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

Ванредни или редовни професор за
ужу научну област Теоријскоправну,
на радном месту: наставник за
наставни предмет Увод у право
на одређено време од пет година
у звање ванредног професора,
односно на неодређено време
у звање редовног професора

УСЛОВИ: стечен научни степен / назив доктора
правних наука, претходно завршен правни факултет и стечен академски назив магистра правних
наука, односно претходно завршене основне
и мастер академске студије права. Услови за
избор су предвиђени Законом о високом образовању („Службени гласник Р Србије”, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020
– др. закони), Статутом Универзитета, Правилником о ближим минималним условима за избор у
звања наставника на Универзитету у Новом Саду,
Статутом Факултета, Правилником о условима
и поступку за избор у звање и заснивање радног односа наставника и сарадника на Правном
факултету у Новом Саду и Правилником о организацији и систематизацији послова на Правном
факултету у Новом Саду.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу биографију, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, диплому или
уверење о научном степену / називу доктора
правних наука (оригинал или оверену фотокопију), диплому о завршеном правном факултету
(оригинал или оверену фотокопију), диплому о
стеченом академском називу магистра правних
наука (оригинал или оверену фотокопију), односно дипломе о завршеним основним и мастер академским студијама права (оригинали или оверене
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фотокопије), списак својих научних радова и по
један примерак тих радова. Пријаве се подносе у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса,
на адресу: Правни факултет у Новом Саду, Нови
Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„КОЛИБРИ”

21235 Темерин, Народног фронта 80

Директор

на мандатни период од 4 године

21420 Бач, Школска 3
тел./факс: 021/772-080, 021/771-770

Медицинска сестра – васпитач

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
односно до повратка запослене
са породиљског одсуства и одсуства
са рада ради неге детета
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним законом и ако има: одговарајуће образовање (средње
образовање у трајању од четири године, образовни профил медицинска сестра – васпитач); психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање и давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик и словачки језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: пријавни формулар доступан на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, личну и радну
биографију са важећом адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење, односно извод из казнене евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање и
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (не старије од 6 месеци). Доказ да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом кандидат прибавља пре закључења
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Напомена: пријаве доставити лично или поштом на адресу установе. Више информација на телефон: 021/6071-770.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

СРЕДЊА ШКОЛА
„ЛУКИЈАН МУШИЦКИ”

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да
обавља лице које: има одговарајуће високо
образовање за наставника средње стручне школе (подручје рада Машинство и обрада метала,
Личне услуге, Економија, право и администрација
и Шумарство и обрада дрвета) или гимназије, за
педагога и психолога стечено: 1) на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (а) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (б) студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука, 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; има дозволу за рад (лиценцу) за наставника, стручног сарадника; има обуку и положен
испит за директора установе (кандидат који нема
положен испит за директора може бити изабран,
али ће бити дужан да испит за директора школе положи у року од 2 године од дана ступања
на дужност); има најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, 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; има држављанство Републике Србије;
зна српски језик, односно језик на коме остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат подноси: пријаву на конкурс
са биографским подацима и кратким прегледом
кретања у служби; оверену фотокопију дипломе
о завршеном одговарајућем високом образовању;
оверену фотокопију уверења о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту за настаника, односно стручног сарадника; потврду о радном стажу у установи на пословима образовања и
васпитања након стеченог одговарајућег образовања (оригинал или оверена фотокопија); лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(може из досијеа запосленог уколико је кандидат запослен у СШ „Лукијан Мушицки” Темерин,
а кандидат који буде изабран ће накнадно пре
закључења уговора доставити ново лекарско уверење, док остали кандидати морају да га доставе уз пријаву); уверење из казнене евиденције
МУП-а којим кандидат доказује да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела и
дискриминаторно понашање из члана 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (не старије од 6 месеци); уверење
о држављанству Републике Србије (оригинал
или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне рођених (само кандидати који су променили презиме након издавања дипломе); доказ о
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знању српског језика на којем се остварује образовно-васпитни рад, уколико високо образовање
није стечено на српском језику (оверена копија
дипломе о завршеној средњој школи или вишој
на српском језику или потврда одговарајуће
високошколске установе да је кандидат положио
испит из српског језика); оригинал или оверену
фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника), уколико га поседује, односно
потписану изјаву да није имао стручно-педагошки надзор у раду; за кандидате који су претходно обављали дужност директора школе – доказ
о резултату стручно-педагошког надзора школе
и оцену спољашњег вредновања (оригинал или
фотокопија); оригинал или оверену фотокопију
доказа о савладаној обуци и положеном испиту
– лиценци за директора установе (ако је кандидат поседује). Приложене фотокопије треба да
буду оверене од стране јавног бележника. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs/formular
за пријем у радни однос у установама образовања
и васпитања) и одштампани формулар заједно са
комплетном документацијом доставља лично или
поштом на адресу школе: Средња школа „Лукијан
Мушицки”, Народног фронта 80, 21235 Темерин,
са назнаком „Конкурс за избор директора школе”.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Ближа обавештења могу се добити у
секретаријату школе на телефон бр. 021/843-272.

ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА „БОРА РАДИЋ”
26222 Баваниште, Вукице Митровић 1
тел. 013/751-511

Педагог

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020). I) Наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које
је стекло одговарајуће високо образовање: 1)
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета;
(2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка
1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Кандидат треба и: II) да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; III) да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; IV) да има
држављанство Републике Србије; V) да зна српски језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Уз одштампан образац пријавног формулара,
кандидат доставља доказ о испуњености услова
у погледу стручне спреме (оригинал или оверена
фотокопија дипломе), уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци) и уверење или потврду
да није осуђиван (не старије од 6 месеци). Доказ
о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима (не старији од 6 месеци), прилаже кандидат приликом
Бесплатна публикација о запошљавању

заснивања радног односа, а пре закључења уговора о раду. Образац пријавног формулара кандидати преузимају са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, на адреси: http:
//www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc. Сви докази се
подносе у оригиналу или овереној фотокопији.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана по истеку конкурса упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима, коју
врши Национална служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос
у року од осам дана од дана пријема резултата
психолошке процене способности за рад са децом
и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Разговор са
кандидатима биће обављен у просторијама школе. Пријаве са доказима о испуњености услова се
предају непосредно у секретаријату школе, сваког радног дана од 9 до 14 часова или поштом
на адресу: ОШ „Бора Радић”, 26222 Баваниште,
Вукице Митровић 1. Пријаве се предају у затвореној коверти, са назнаком „За конкурс за пријем у
радни однос на радно место стручног сарадника
– педагога школе”. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„3. ОКТОБАР”
26361 Локве

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чланом 140 став 1 и 2 (изузетно, чланом 140 став 3), чл. 122 и 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 – др. закон,
10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) и тј. да
има: одговарајуће високо образовање, и то: 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 тачке 1) подтачка (2) мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета. Кандидат, поред одговарајућег образовања, треба: да има дозволу за рад
наставника, педагога или психолога (лиценца или
стручни испит); да има обуку и положен испит за
директора установе (изабрани кандидат је дужан
да положи испит за директора у законом прописаном року); да има најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања
(изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан
кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 овог закона, дужност директора основне школе може да обавља лице које има
одговарајуће образовање из члана 140 став 3
овог закона за наставника те врсте школе и најмање десет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања); да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месе-

ца, 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 коме се остварује образовно-васпитни рад – румунски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси следеће
доказе: радну биографију (CV), оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (дозволи за рад), потврду
о раду у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања са подацима о пословима и задацима које је
обављао (оригинал или оверена копија); уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима (подноси се пре
закључења уговора о међусобним правима и обавезама директора); уверење о држављанству РС
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од
шест месеци); уверење надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак
и да није покренута истрага; уверење издато од
надлежне полицијске управе о казненој евиденцији за кривична дела из члана 139 став 1 тачка
3) Закона о основама система образовања, извод
из матичне књиге рођених (нови образац са холограмом, оригинал или оверена копија); фотокопију важеће личне карте или очитану биометријску личну карту; доказ да кандидат зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад –
румунски језик (кандидат мора да има стечено
основно, средње, више или високо образовање
на румунском језику или да има положен испит из
румунског језика по програму одговарајуће високошколске установе); доказ о знању српског језика у обавези су да доставе само кандидати који
одговарајуће образовање нису стекли на српском
језику (доказ да је стечено средње образовање
на српском језику или доказ о положеном испиту
из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; кандидат наставник разредне наставе може доставити доказ да има положен
испит из српског језика са методиком по програму одговарајуће високошколске установе), предлог програма рада директора школе за мандатни период и евентуалне прилоге којима доказује
своје стручне, организацијске, педагошке и друге
способности. Пријава која не садржи доказ о обуци и положеном испиту за директора сматраће се
потпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези
да у законском року положи испит за директора.
Осим утврђивања испуњености услова за избор
директора, комисија за избор директора цени
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у
раду кандидата (потребно је приложити извештај
просветног саветника). Уколико се на конкурс
пријави кандидат који је претходно обављао
дужност директора школе, дужан је да достави
резултате стручно-педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања, ако су извршени за време док је кандидат био директор установе. Сви докази се прилажу у оригиналу или овереним копијама. Пријава на конкурс, са доказима
о испуњавању услова, доставља се лично или
поштом на адресу школе, са назнаком „Конкурс
за директора”, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Ближа обавештења могу се добити код секретара
школе и путем телефона: 013/646-155.

Национална служба
за запошљавање
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ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
„ПАЈА МАРГАНОВИЋ”
26000 Панчево, Ослобођења 25

Наставник предметне – теоријске
наставе – енглески језик и
књижевност
са 40% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност; професор
енглеског језика и књижевности и италијанског
језика и књижевности; професор енглеског језика и књижевности и немачког језика и књижевности; дипломирани филолог англиста; дипломирани професор енглеског језика и књижевности;
мастер филолог (студијски програм Англистика;
студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност); мастер професор језика и књижевности (студијски
програм или главни предмет, односно профил
Енглески језик и књижевност); мастер професор предметне наставе. Лица која су стекла академско звање мастер морају да имају претходно
завршене основне академске студије из области
предмета, односно на студијским групама: језик,
књижевност, култура, модул Енглески језик и
књижевност, Англистика, Енглески језик и књижевност са другом страном филологијом. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја на адреси: http: www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc. Уз одштампан и својеручно
потписан пријавни формулар са назнаком да се
конкурише за одређено радно место, школи се
достављају следећа документа: 1. оверена копија
дипломе; 2. уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дело
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; 3. уверење о
држављанству; 4. доказ да кандидат зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад (српски
језик), диплома издата на српском језику. Наведену документацију доставити школи у року од 8
дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПИРОТ
ЕКОНОМСКА ШКОЛА ПИРОТ
18300 Пирот, Таковска 24

Стручни сарадник – педагог

за 30% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање (у складу са чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања): дипломирани педагог; професор педагогије; дипломирани
школски психолог – педагог; дипломирани педагог – мастер; мастер педагог; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за кога 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 форму-
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лар са званичне интернет странице Министраства
просвете, науке и технолошког развоја прилажу:
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању (кандидат који је стекао одговарајуће
високо образовање по прописима који уређивали
високо образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе о
завршеним студијама првог степена); уверење 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 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; 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 – оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом средњем, вишем или високом
образовању на српском језику или оригинал или
оверену фотокопију 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 применом стандардизованих поступака. 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 горенаведену адресу, 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.

ПУ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ”
18300 Пирот, Војводе Степе 15

ОСТАЛО: Конкурс спроводи конкурсна комисија.
Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова
кандидата за пријем у радни однос у року од 8
дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који испуњавају услове конкурса, упућују
се на психолошку процену способности за рад са
децом коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос у року од 8 дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са
децом. Конкурсна комисија спроводи усмени разговор са кандидатима и доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана обављеног усменог разговора. Рок за пријављивање је
10 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати
достављају потребну документацију: биографију,
доказ о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена копија уверења о држављанству,
не старије од 6 месеци); доказ о о стеченом образовању (оверена копија дипломе или уверења,
не старије од 6 месеци); доказ о неосуђиваности
(тачка 3) услова за пријем у радни однос, не старије од 6 месеци. Као доказ о знању језика на
ком се остварује васпитно-образовни рад, сматра
се да је образовање стечено на српском језику
на основу дипломе о стеченом образовању или
други одговарајући документ о знању српског
језика – уверење да је положио испит из српског језика са методиком по програму одговарајуће
високошколске установе (оверена копија, не старије од 6 месеци). Пријава на конкурс/пријавни
формулар треба да садржи све доказе које кандидат прилаже уз пријаву. Кандидати који испуњавају услове конкурса, упућују се на психолошку
процену способности за рад са децом коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Достављена документација по конкурсу се враћа, само на
лични захтев подносиоца пријаве, по окончању
изборног поступка. Пријаве слати на горенаведену адресу. Информације о конкурсу на телефон:
010/2150-009.

ПОЖ АРEВАЦ

Васпитач
УСЛОВИ: Поред општих услова, услови за пријем
у радни однос утврђени су и Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о организацији и систематизацији послова
ПУ „Чика Јова Змај” Пирот и то: 1) одговарајуће
образовање; 2) психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом; 3) неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за 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 лице није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4) држављанство
Републике Србије; 5) знање српског језика и језика на којем се остварује васпитно-образовни рад.
Услови за пријем у радни однос доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у
току рада. Докази о испуњености услова из тачка
1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс,
а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења
уговора о раду. У радни однос ради обављања
посла васпитача може бити примљен кандидат
који има стечено одговарајуће образовање, и то:
високо образовање: на студијама првог степена
(основне струковне студије, основне академске
студије или специјалистичке струковне студије),
студијама у трајању од три године или више
образовање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН ЈОВИЋ”

12256 Волуја
тел. 012/880-100, 062/8425-141
e-mail: osvoluja@gmail.com

Наставник биологије

са 60% радног времена,
на одређено време
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове из
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: а) да има одговарајуће образовање, у складу са Правилником
о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника – наставник биологије; б)
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) да има
држављанство Републике Србије; г) да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад; д) 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.
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Наука и образовање

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају потребну документацију у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса, и то: 1. диплому
о стеченом одговарајућем образовању; 2. уверење о држављанству, не старије од 6 месеци;
3. личну биографију (CV). Сви докази се подносе
у оригиналу или овереној фотокопији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у
разматрање. Кандидати који буду изабрани у ужи
избор, у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности
за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у року
од осам дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Разговор са кандидатима биће
обављен у просторијама школе. Пријаве са доказима о испуњености услова се предају непосредно у секретаријату школе, сваког радног дана од
7.00 до 14.00 часова или поштом на адресу: ОШ
„Слободан Јовић” Волуја, 12256 Волуја. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве се предају
у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурс за
пријем у радни однос на радно место наставника
биологије”.

СРЕДЊА ШКОЛА
„МИЛОЈЕ ВАСИЋ”

12220 Велико Градиште, Житни трг 4

Професор ликовне културе

са 30% радног времена, на одређено
време до повратка запослене
са породиљског боловања

Професор математике

на одређено време до повратка
запослене са породиљског боловања
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у
складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019,
6/2020), Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним
школама („Сл. гласник РС – Просветни гласник”,
број 8/2015, 11/2016, 13/2016 – исп., 13/2016,
2/2017, 13/2018 и 7/2019), Правилником о измени
и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним
школама („Сл. гласнику РС – Просветни гласник”,
број 7/2019 од 3. јула 2019. год.), Правилником о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр.
15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 и
7/2019), Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју рада
Трговина, угоститељство и туризам („Сл. гласник
РС – Просветни гласник”, бр. 5/2015, 16/2015,
19/2015, 11/2016, 2/2017 и 13/2018). Остали
услови: да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међунаБесплатна публикација о запошљавању

родним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: попуњен пријавни формулар са званичне странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја
РС, потписану пријаву са радном биографијом,
диплому одговарајућег степена и врсте стручне спреме, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених и
уверење о неосуђиваности. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Кандидати чије су пријаве
благовремене, потпуне и уз које су приложени
сви потребни докази и који уђу у ужи круг биће
упућени на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт адресе које су навели у својим пријавама. Након
обављене психолошке процене способности за
рад са децом и ученицима, конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос и обавља разговор
са кандидатима. О датуму обављања разговора
кандидати ће бити обавештени на број телефона
који наведу у пријави. Документа се подносе у
оригиналу или овереној фотокопији која не може
бити старија од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови”. Пријаве са потребном
документацијом подносе се у затвореној коверти,
на адресу: Средња школа „Милоје Васић”, 12220
Велико Градиште, Житни трг 4.

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
12000 Пожаревац
Јована Шербановића 5

Наставник електротехничке групе
предмета
на одређено време до 31.08.2022.
године, са 30% норме рада

УСЛОВИ: у складу са Законом о основама система
образовања и васпитања и Правилником о врсти
стручне спреме наставника стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете науке и технолошког развоја и одштампани пријавни формулар са потребном документацијом достављају установи. Уз пријаву кандидати
дужни су да доставе и следећу документацију: 1.
пријавни формулар (попуњава се на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја); 2. оргинал или оверену
фотокопију дипломе; 3. уверење о држављанству;
4. извод из матичне књиге рођених; 5. да имају
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима (што се доказује пре закључења уговора о раду), 6. уверење 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 (доказ доставља кандидат уз конкурсну документацију, а прибавља га код надлежне
полицијске управе); 7. доказ да има образовање
из психолошких, педагошких и методичних дис-

циплина 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,
напред наведено образовање 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; 8. да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир. Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

12208 Костолац, Првомајска 1

Наставник француског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, сагласно
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, следеће услове: 1. да има
одговарајуће образовање прописано Законом и
Правилником којим се прописује степен и врста
образовања наставника и стручног сарадника у
основној школи – доказ: уверење/диплома о одговарајућој стручној спреми (са додатком дипломи
уколико је издат уз диплому); 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење); 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 (уверење суда и
уверење МУП-а); 4. да има држављанство Републике Србије (уверење надлежног органа); 5. да
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 током рада. Докази о испуњености
услова из става 1 тачке 1), 3)–5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, могу се доставити у оригиналу или фотокопији не старијој од
6 месеци, или копији која је оверена код нотара
са роком овере не старијим од 6 месеци. Доказ
из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре
закључења уговора о раду. Наставник јесте лице
које је стекло одговарајуће високо образовање:
1) на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета;
(2) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена који комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне областиили 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)
овог члана мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета.
Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са
стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
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Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију у овереној копији, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. Пријаве и приложена документација се
не враћају. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Молбе слати на
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс:
француски језик”.

установи. Пријаве и приложена документација се
не враћају. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Молбе слати на горенаведену адресу. Обавезно назначити на коверти:
„За конкурс за математику”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

Сјеница
тел. 020/741-053
e-mail: gimnazijasjenica@yahoo.com

Наставник математике

са 89% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, до њеног повратка
са породиљског одсуства, а најкасније
до краја фебруара 2023. године

12208 Костолац, Првомајска 1

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, сагласно
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, следеће услове: 1. да има
одговарајуће образовање прописано Законом и
Правилником којим се прописује степен и врста
образовања наставника и стручног сарадника
у основној школи –уверење/диплома о одговарајућој стручној спреми (са додатком дипломи
уколико је издат уз диплому); 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење); 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 (уверење суда и
уверење МУП-а); 4. да има држављанство Републике Србије (уверење надлежног органа); 5. да
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 током рада. Докази о испуњености
услова из става 1 тачке 1), 3)–5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, могу се доставити у оригиналу или фотокопији не старијој од
6 месеци, или копији која је оверена код нотара
са роком овере не старијим од 6 месеци; доказ
из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре
закључења уговора о раду. Наставник јесте лице
које је стекло одговарајуће високо образовање:
1) на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета;
(2) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена који комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне областиили 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)
овог члана мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета.
Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са
стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију у овереној копији, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају
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ПРИЈЕПОЉЕ
ГИМНАЗИЈА
„ЈЕЗДИМИР ЛОВИЋ”

Професор енглеског језика

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из
члана 139 Закона о основама система образовања
и васпитања, и то: а) да има одговарајуће образовање; б) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; в) 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; г) да има
држављанство Републике Србије; д) да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из
тачака а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а
доказ о испуњености услова из тачке б) прибавља
се пре закључења уговора о раду. Уз пријавни
формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, кандидати достављају потребну документацију у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови” НСЗ. Конкурс
спроводи конкурсна комисија именована од стране директора школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПАША И НАТАША”

10 година рада у предшколској установи на
пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања; да поседује дозволу за рад васпитача и стручног сарадника; да
има обуку и положен испит за директора (лице
које нема положен испит за директора дужно је
да га положи у року од две године од ступања
на дужност); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан
да приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту –
испиту за лиценцу (дозвола за рад), уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених,
потврду о радном искуству у установи на пословима васпитања и образовања након стеченог
одговарајућег образовања, кратку биографију са
прегледом кретања у служби, доказ о знању српског језика (уколико одговарајуће образовање није
стечено на српском језику), уверење о положеном испиту за директора установе (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); 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. Уверење о психофизичкој способности се подноси пре закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности
прибавља установа. Рок за подношење пријава је
15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве се подносе на горе
наведену адресу или непосредно, сваким радним
даном од 8 до 14 часова, у просторијама предшколске установе (канцеларија секретара). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Контакт телефон: 033/61-647.

31320 Нова Варош
Солунских бораца 3

ТЕХНИЧКО-ПОЉОПРИВРЕДНА
ШКОЛА

Директор

36310 Сјеница
Саве Ковачевића 15

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора установе може бити
изабрано лице које је стекло одговарајуће високо образовање за васпитача или стручног сарадника: 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 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 и области
педагошких наука; 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године и најмање 8 (осам)
година рада у установи на пословима образовања
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; 3) на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три
године или са вишим образовањем и најмање

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: На конкурс за избор директора школе
може се пријавити кандидат који испуњава услове
из чл. 122 ст. 5, 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони,
10/2019, 6/2020), и то: 1) да има одговарајуће
образовање из члана 140 ст. 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 правноснажно пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању најмање три месеца, као и за
кривична дела насиља у породици, одузимање
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Наука и образовање

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 дискриминаторско 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
пријемни 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 шест месеци); 4) оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту (овера не старија од
шест 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 шест 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 старија од шест месеци);
8) оригинал уверење надлежног Министарства
унутрашњих послова да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела из
члана 139 ст. 1. тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од шест
месеци); 9) оригинал уверење о држављанству
(не старије од шест месеци); 10) оригинал извод
из матичне књиге рођених; 11) оверену фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког
надзора школе и оцену спољашњег вредновања
– за кандидата који је претходно обављао дужност директора школе (овера не старија од шест
месеци); 12) оригинал извештај просветног саветника као доказ о резултату стручно-педагошког
надзора; 13) оригинал доказ 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: Техничко-пољопривредна школа, Саве Ковачевића 15, 36310 Сјеница, са
назнаком „За конкурс за избор директора школе”
или лично у просторијама секретара школе од 10
до 12 часова. Рок за пријављивање кандидата је
15 дана 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 на број
телефона: 063/8528-085.

ПРОКУПЉЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОДИЈЕ СТОЈАНОВИЋ ТАТКО”
18400 Прокупље, Ратка Павловића 43
тел. 027/321-698

Педагошки асистент
на одређено време
до 31.08.2022. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
према чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 88/2017 и
10/19); да имају завршен најмање IV степен стручне спреме; да имају искуства у раду са децом
из осетљивих друштвених група; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење се доставља пре заклучења уговора о раду); да имају
држављанство РС; да нису осуђивани и да се против њих не води кривични поступак.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити документа у овереним фотокопијама, не старијим од 6 месеци.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на горе наведену адресу или лично, са назнаком „Пријава на
конкурс – не отварати”.

ПУ „СУНЦЕ”
18430 Куршумлија
Косовска 36А
тел. 027/381-534

Васпитач
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним
законом, и то ако: има држављанство Републике Србије; има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом; није правоснажном
пресудом кривично осуђивано; зна српски језик
и језик на коме се остварује васпитно-образовни
рад; има одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), на основним студијама у трајању
од најмање 4 године по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005
године, као и стечено одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне академске студије, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од
три године или више образовање.

Медицинска сестра
– васпитач
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним
законом и то ако: има држављанство Републике Србије; има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом; није правоснажном
пресудом кривично осуђивано; зна српски језик
и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад; има одговарајуће средње образовање,
смер медицински и звање медицинска сестра –
васпитач.
ОСТАЛО: Кандидати достављају: пријавни формулар за пријаву на конкурс који се налази на
званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству, не старије од 6 месеци
(оригинал или оверена фотокопија); уверење
да нису осуђивани за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њих није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (извод из казнене
евиденције као доказ о неосуђиваности за горе
наведена кривична дела и да није утврђено дискриминаторно понашање, који издаје надлежна
полицијска управа, не старије од шест месеци);
доказ да знају српски језик и језик на коме се
остварује васпитно-образовни рад; уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду; санитарну књижицу
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве са потребном документацијом, са назнаком: „За конкурс”, у затвореној
коверти слати на горе наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања.

СМЕДЕРЕВО
ГИМНАЗИЈА У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ
11320 Велика Плана
Војводе Мишића 3
тел. 026/514-269

Наставник физике
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018, 10/2019 и 6/2020), и то: а) да има одговарајуће образовање у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији
(„Сл. гласник РС”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017,
11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/200, 3/2020, 14/2020
и 1/2021): (1) професор физике; (2) дипломирани физичар; (3) дипломирани астрофизичар; (4)
дипломирани физичар за општу физику; (5) дипломирани физичар за примењену физику; (6) дипломирани физичар – информатичар; (7) професор
физике за средњу школу; (8) дипломирани физичар – истраживач; (9) дипломирани физичар за
теорију и експерименталну физику; (10) дипломирани физичар за примењену физику и информатику; (11) дипломирани физичар – професор физике
– мастер; (12) дипломирани физичар – теоријска и
експериментална физика – мастер; (13) дипломирани физичар – примењена и компјутерска физика
– мастер; (14) дипломирани физичар – примењена
физика и информатика – мастер; (15) дипломирани професор физике – мастер; (16) дипломирани
физичар – мастер; (17) дипломирани физичар
– мастер физике – метеорологије; (18) дипломирани физичар – мастер физике – астрономије;
(19) дипломирани физичар – мастер медицинске
физике; (20) мастер физичар; (21) мастер професор физике; б) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
в) 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; г) да има држављанство
Републике Србије; д) да зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да поднесу уз
пријаву на конкурс: кратку биографију; оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми
или уверења о стеченом високом образовању,
ако диплома није уручена; уверење о неосуђиваности; уверење о држављанству (оригинал
или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверену фотокопију); уверење (потврду) о
образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту. Доказ о
знању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља само уколико
одговарајуће образовање није стечено на том
језику. Кандидат који буде изабран дужан је да
пре закључења уговора о раду достави лекарско
уверење. Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају потребну документацију у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”.
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Наука и образовање

ТТПШ „ДЕСПОТ ЂУРАЂ”

11300 Смедерево, Црвене армије 156
тел. 026/640-930, 672-806

Наставник технолошке групе
предмета

на одређено време, замена одсутне
запослене дуже од 60 дана (до повратка
са породиљског боловања)
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за
заснивање радног односа треба да испуњава и
посебне услове прописане одредбама чл. 139,
140, 142, 143 и члана 144 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/17 и 27/18); да има одговарајуће високо образовање за наставника школе у подручју
рада Хемија, неметали и графичарство, прописано Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и васпитача
у стручним школама („Сл. гл. РС – Просветни
гласник”, бр. 21/2015, 11/2016, 2/2017, 13/2018,
18/2018 и 7/2019) у подручју рада Хемија и
неметали и графичарство, 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 одговарајуи
предмет, односно групу предмета: (2) студије
другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трандисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука
са претходно завршеним студијама првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2. на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик на којем
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати достављају: попуњен и
одштампан пријавни формулар преузет са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ да нису
осуђивани (прибавља се у полицијској управи) у
складу са чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”,
бр. 88/17); доказ о познавању српског језика (уколико лице које се пријавило није стекло средње,
више и или високо образовање на српском језику,
дужно је да достави доказ да је испит из српског
језика положило по програму одговарајуће високо
школске установе). Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности доставља изабрани
кандидат пре закључивања уговора о раду. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање. Уколико
задњи дан пријаве пада у недељу, државни празник или на дан када школа не ради, задњи дан
рока рачуна се истеком првог радног дана када
школа ради. Пријаве се достављају непосредно
или путем поште на горе наведену адресу.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ОЛГА МИЛОШЕВИЋ”

11420 Смедеревска Паланка
Француска 4
тел. 026/310-998

Ромски педагошки асистент
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање; 2. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3. да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита и друга кривична дела против полне слободе, правног
собраћаја, против човечности, без обзира на
изречену кривичну санкцију; 4. да има држављанство Републике Србије. Конкурс је отворен 8 дана
од дана објављивања. Молбе слати на горенаведену адресу.

ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА

минаторно понашање (издато од МУП-а, не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве
на конкурс), оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству (не старије од 6 месеци
од дана достављања пријаве на конкурс), оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених (не старије од 6 месеци од дана
достављања пријаве на конкурс), кратак CV (потписан). Лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре потписивања уговора о раду. 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. У поступку одлучивања
о избору наставника конкурсна комисија врши
ужи избор кандидата које упућује на претходну
проверу психофизичких способности за рад са
ученицима, коју врши надлежна служба запошљавања применом стандардизованих поступака. Решење о избору кандидата донеће изборна
комисија, у року од 8 дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа.
Пријаве са потребном документацијом подносе се
лично или путем препоручене поште на наведену
адресу, са назнаком: „Конкурс за пријем у радни
однос – за наставника хемије”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈЕ ЦАРСТВО”

11420 Смедеревска Паланка
Вука Караџића 18
тел. 026/311-057

Велика Плана
Булевар деспота Стефана 38

Наставник немачког језика
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 139 Закона о основама система
образовања и васпитања, да имају одговарајуће
образовање у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
гимназији; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да нису осуђивани правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да имају
држављанство Републике Србије; да знају српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Услови се доказују приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Докази о испуњености услова који су предвиђени
чл. 139 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе
се уз пријаву на конкурс, а доказ из тачке 2 прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи. Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе о
завршеном одговарајућем образовању, оригинал
или оверену фотокопију уверења да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискри-

Секретар

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
најкасније до повратка привремено
одсутног запосленог на рад
УСЛОВИ: 1. високо образовање: на студијама
другог степена правне струке (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије); на основним студијама
правне струке, у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом; 3. неосуђиваност 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 кандидата није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5.
знање српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар објављен на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи, и то: оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оригинал или оверену копију
уверења из казнене евиденције о неосуђиваности
(уверење не сме да буде старије од 6 месеци);
потврду Повереника за заштиту равноправности да није утврђено дискриминаторно понашање; оригинал или оверену копију уверења о
држављанству Републике Србије; оригинал или
оверену копију извода из матичне књиге рођених; краћу радну биографију; доказ о знању српског језика (доказ/потврду да је кандидат положио српски језик достављају само кандидати који
образовање нису стекли на српском језику). Сва
приложена документација мора бити у оригиналу
или фотокопији, односно препису који мора бити
оверен у складу са Законом о оверавању потписа,
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Наука и образовање

рукописа и преписа („Службени гласник РС”, број
93/2014 и 22/2015). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима доставиће изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве се могу поднети на адресу: Предшколска
установа „Дечје царство”, Булевар деспота Стефана 38, 11320 Велика Плана, са назнаком: „За
конкурс (не отварати)”, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса у листу „Послови”. Ближе
информације о конкурсу могу се добити путем
телефона: 026/514-104, 026/516-913.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ГИМНАЗИЈА У СМЕДЕРЕВУ
11300 Смедерево, Слободе 3
тел. 026/617-383

Оглас објављен 18.8.2021. године, у публикацији
„Послови”, исправља се у делу који се односи на
врсту образовања. У тачки 1 уместо: „Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, и 11/19)”,
треба да стоји: „Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у гимназији („Службени
гласник РС – Просветни гласник” бр. 15/2013,
11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020,
3/2020, 14/2020 и 1/2021). Рок за пријаву на оглас
продужава се за наредних осам дана од дана
објављивања исправке.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11300 Смедерево, Вука Караџића 13
тел. 026/617-388

Наставник саобраћајне групе
предмета
на одређено време до повратка
запосленог са функције

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме – дипломирани саобраћајни инжењер, дипломирани инжењер
саобраћаја, мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области
саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу Друмски и градски саобраћај
и транспорт. Кандидати треба да испуњавају
услове прописане Законом о раду, услове из члана 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020), као и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама у подручју рада Саобраћај.
ОСТАЛО: Уз одштампан попуњен пријемни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја на
конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе
или уверења о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење да кандидат није осуђиван, а
за наставника – уверење о положеном стручном
испиту за рад у образовању или положен испит за
лиценцу (осим за лица која заснивају радни однос
у својству приправника или на начин утврђен као
за приправнике). Доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима доставља се пре закључења
уговора о раду. У току трајања поступка одлучивања о избору, кандидати за сва радна места
који уђу у ужи избор дужни су да се подвргну
провери психофизичких способности за рад са
децом и ученицима, коју врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака, а у складу са чланом 154 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон,
10/2019 и 6/2020), по распореду који утврди школа у сарадњи са Националном службом за запоБесплатна публикација о запошљавању

шљавање, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Кандидат мора знати језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве слати на горе наведену
адресу, са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Наставник машинске групе предмета
на одређено време до повратка
запосленог са функције,
за 75% радног времена

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

Наставник електротехничке групе
предмета
на одређено време до
повратка запосленог са функције,
за 75% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипл.
инжењер електротехнике, дипл. електротехнички
инжењер – смер електроника, мастер инжењер
електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на свим студијским
програмима осим из области енергетике. Кандидати треба да испуњавају услове прописане
Законом о раду, услове из чл. 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон,
10/2019 и 6/2020), као и Правилником о степену
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
у подручју рада Електротехника.
ОСТАЛО: Уз одштампан попуњен пријемни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја на
конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе

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

Референт за правне, кадровске и
административне послове
на одређено време преко 60 дана

УСЛОВИ: средње образовање. Кандидати треба
да испуњавају услове прописане Законом о раду
и услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020).
ОСТАЛО: Уз одштампан попуњен пријемни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја на
конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе
или уверења о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење да кандидат није осуђиван, а
за наставника – уверење о положеном стручном
испиту за рад у образовању или положен испит за
лиценцу (осим за лица која заснивају радни однос
у својству приправника или на начин утврђен као
за приправнике). Доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима доставља се пре закључења
уговора о раду. У току трајања поступка одлучивања о избору, кандидати за сва радна места
који уђу у ужи избор дужни су да се подвргну
провери психофизичких способности за рад са
децом и ученицима, коју врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака, а у складу са чланом 154 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон,
10/2019 и 6/2020), по распореду који утврди школа у сарадњи са Националном службом за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Кандидат мора знати језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве слати на горе наведену
адресу, са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Чистачица

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршена основна школа. Кандидати
треба да испуњавају услове прописане Законом
о раду и услове из члана 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и
6/2020).
ОСТАЛО: Уз одштампан попуњен пријемни формулар са званичне интернет странице Министар-
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ства просвете, науке и технолошког развоја на
конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе
или уверења о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење да кандидат није осуђиван, а
за наставника – уверење о положеном стручном
испиту за рад у образовању или положен испит за
лиценцу (осим за лица која заснивају радни однос
у својству приправника или на начин утврђен као
за приправнике). Доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима доставља се пре закључења
уговора о раду. У току трајања поступка одлучивања о избору, кандидати за сва радна места
који уђу у ужи избор дужни су да се подвргну
провери психофизичких способности за рад са
децом и ученицима, коју врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака, а у складу са чланом 154 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон,
10/2019 и 6/2020), по распореду који утврди школа у сарадњи са Националном службом за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Кандидат мора знати језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве слати на горе наведену
адресу, са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА
„НЕСТОР ЖУЧНИ”
25234 Лалић
Југословенска 4
тел. 025/5870-015

Наставник српског језика

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
до повратка одсутне запослене
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште
услове за пријем у радни однос наставника,
васпитача и стручног сарадника предвиђене
чланом 139, као и услове предвиђене чланом
140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17,
27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20): 1. да има одговарајуће образовање, сходно Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени 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, 8/20,
16/20 и 19/20); наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави може да
изводи лице које је стекло високо образовање, и
то: српски језик: 1) професор, српског језика и
књижевности, 2) професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком, 3) професор
српске књижевности и језика, 4) професор српске
књижевности и језика са општом књижевношћу,
5) дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, 6) дипломирани филолог
српске књижевности са јужнословенским књижевностима, 7) професор, односно дипломирани
филолог за српскохрватски језик и југословенску
књижевност, 8) професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевносст и српскохрватски језик, 9) професор за српскохрватски
и општу лингвистику, 10) професор за спрскохрватски језик са јужнословенским језицима, 11)
професор српскохрватског језика са источним
и западним словенским језицима, 12) професор
српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно
русинском или румунском језику, 13) професор,
односно дипломирани филолог за југословенску
и општу књижевност, 14) професор југословенске
књижевности са страним језиком, 15) дипломирани филолог за књижевност и српски језик, 16)
дипломирани филолог за српски језик и књижев-

66

| Број 949 | 01.09.2021.

ност, 17) професор српског језика и књижевности
у одељењима за националне мањине, 18) професор српског језика и српске књижевности, 19)
дипломирани компаратиста, 20) мастер филолог
(студијски програм: Српски језик и књижевност,
Српска књижевност и језик, Српска књижевност
и језик са општом књижевношћу, Српски језик,
Српска књижевност, Српска филологија (српски
језик и лингвистика), Српска књижевност и језик
са компаратистиком), 21) мастер професор језика
и књижевности (студијски програми: Српски језик
и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу,
Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), Филологија,
модули: Српски језик и српски језик и компаративна књижевност, Компаративна књижевност са
теоријом књижевности); 22) професор српскохрватског језика и књижевности; 23) мастер филолог из области филолошких наука; 24) професор
југословенске књижевности и српског језика; 25)
мастер професор предметне наставе (претходно
завршене студије првог степена из научне односно стучне области за одговарајући предмет).
Кандидат треба и: 2. да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 став
1 тачка 3 Закона; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидат мора да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова.
Уколико кандидат нема наведено образовање,
обавезан је да га стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос,
као услов за полагање испита за лиценцу. Кандидат који је у току студија положио испите из
педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да
има наведено образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријавни формулар са краћом биографијом, кандидат
доставља следећа документа: оригинал диплому или оверену фотокопију дипломе о стеченом
високом образовању, уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци), доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона (уверење из МУП-а, не старије од 6 месеци), извод
из матичне књиге рођених; доказ да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова
(оригинал или оверена копија потврде издате од
стране високошколске установе) – сматраће се
да кандидат има поменуто образовање и уколико
достави доказ да је у току студија положио испите
из педагогије и психологије (оверену фотокопију
индекса) или доказ да је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу (оригинал или оверену копију потврде о положеном испиту). Доказ о
знању српског језика, као језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи, доставља
се само уколико одговарајуће образовање није
стечено на српском језику. Доказ о испуњености
услова из тачке 2 (психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима) кандидат подноси пре закључења уговора о
раду. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања конкурса у листу „Послови”. Пријаве
се подносе на горе наведену адресу, са назнаком
„За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОЖЕФ АТИЛА”

25262 Купусина, Ади Ендреа 4
тел. 025/787-020

Наставник математике

на мађарском језику са 88,89% норме
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019, 6/20), и то:
да има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и
васпитања и у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/2019).

Секретар
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на
студијама другог степена из области правних
наука (мастер академске студије, специјалистичке струковне студије), или са стеченим одговарајућим високим образовањем из области
правних наука на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је
утврђивао високо образовање до 10.09.2005.
године. Кандидат треба да испуњава услове
предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1, 2, 3, 4, и
5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др.
закон, 10/19 и 6/20).
ОСТАЛО: Кандидати треба да имају: држављанство Републике Србије; 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 три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за
кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; знање
мађарског језика на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(www.mpn.gov.rs). Кандидати су дужни да доставе одштампани пријавни формулар и оверене
фотокопије тражених докумената о испуњености
услова конкурса, осима доказа о психофизичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима, који ће доставити пре закључења уговора о раду: 1. доказ о одговарајућем образовању
(оверену фотокопију дипломе); 2. уверење из
надлежне службе МУП-а да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
наведена у условима за пријем у радни однос, не
старије од 6 месеци; 3. извод из матичне књиге
рођених, са холограмом (оригинал или оверена
фотокопија); 4. уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци; 5. знање
српског језика и знање језика на којем се остварује образовно-васпитни рад – мађарски језик; 6.
пријавни формулар преузет са интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. На основу чл. 154 Закона о основама система образовања и васпитања, решење о избору
кандидата по расписаном конкурсу ће бити оглашено на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја када
постане коначно. Пријаве доставити лично или
поштом на адресу школе, са назнаком „Пријава на
конкурс”. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса у листу „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Школа нема обавезу враћања конкурсне документације.
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ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
25000 Сомбор, Лазе Костића 3
тел. 025/437-574

Андрагошки асистент

на одређено време, у школској 2021/22.
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: држављанство Републике Србије;
средња стручна спрема прописана чланом 6 Правилника о условима у погледу простора, опреме,
наставних средстава и степена и врсте стручне
спреме наставника и андагошких асистената за
остваривање наставног плана и програма основног образовања одраслих; психичка, физичка
и здравствена способност за рад са полазницима и ученицима; неосуђиваност правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
3 месеца или за неко од кривичних дела наведених у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да кандидат зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад; савладан Интегрални
програм обуке за остваривање функционалног
основног образовања одраслих, предвиђен Правилником о врсти образовања наставника који
остварују Наставни план и програм функционалног основног образовања одраслих, који је
донео министар просвете. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу
„Послови”. Пријаве се школи могу доставити лично или препорученом пошиљком. Уз пријавни
формулар са кратком биографијом, који се налази на сајту Министарства просвете, кандидати
треба да приложе оверене фотокопије следећих
докумената: уверење о држављанству; диплому
о стеченој стручној спреми; доказ о савладаном
Интегралном програму обуке за остваривање
функционалног основног образовања одраслих;
уверење о неосуђиваности; доказ о психичкој,
физичкој и здравственој споспобности кандидат
доставља пре закључења уговора о раду. Пријаве
уз које се не доставе сви горе наведени документи ће се сматрати непотпунима. Пријаве које се
доставе након горе наведеног рока ће се сматрати
неблаговременима. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ОГЊЕН ПРИЦА”

25274 Колут, Марка Орешковића 1
тел. 025/804-213

Професор разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште
услове предвиђене Законом о раду, као и посебне
услове на основу чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закона и
10/2019 и 6/2020): 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 кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад (српски језик). Кандидат
мора да испуњава услове у погледу степена и
врсте образовања у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС –
Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16,
2/17, 3/17). Кандидат мора да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова. Уколико
кандидат нема наведено образовање, обавезан је
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да га стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу. Кандидат који је у
току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има наведено
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина. Кандидат попуњава пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете. Установи кандидат доставља:
пријавни формулар са кратком биографијом, оригинал или оверену копију дипломе (као доказ о
одговарајућем образовању), доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона – уверење из МУП-а, не старије од шест месеци; уверење из суда да није под истрагом (уколико поседује); 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); доказ да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова
(оригинал или оверена копија потврде издата од
стране високошколске установе); сматраће се да
кандидат има поменуто образовање и уколико
достави доказ да је у току студија положио испите
из педагогије и психологије (оверену фотокопију
индекса) или доказ да је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу (оригинал или оверену копију потврде о положеном испиту); доказ о
знању српског језика, као језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи доставља
се само у колико одговарајуће образовање није
стечено на српском језику. Доказ о испуњености
услова из тачке 2 (психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима)
кандидат подноси пре закључења уговора о раду.
Пријаве са потребном документацијом доставити
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”, на адресу: Основна
школа „Огњен Прица” Колут, Марка Орешковића
1, са назнаком „За конкурс”. Све потребне информације можете добити позивом на број телефона:
025/804-213, код секретара школе.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„РАДИВОЈ ПОПОВИЋ”
22000 Сремска Митровица
Фрушкогорска 73
тел. 022/630-367

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: чланом 122 став 5 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон,
10/2019 и 6/2020), прописано је да кандидат за
директора школе може да буде лице које испуњава услове прописане чл. 139 и 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 108/2015), чл. 2
Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 108/2015) и чл. 27 Статута школе, односно лице које је стекло: 1. одговарајуће
високо образовање за наставника те врсте школе
и подручја рада, за педагога и психолога; 2. има
дозволу за рад наставника, тј. стручног сарадника; 3. обуку и положен испит за директора установе; 4. најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; 5. да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 6. да није осуђиван

правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
најмање од 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, као и да није осуђиван правоснажном
пресудом за привредни преступ утврђен Законом
о основама система образовања и васпитања у
вршењу раније дужности.; 7. да има држављанство Републике Србије; 8. да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар за пријаву на конкурс скинут са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја (образац се преузима
са званичне интернет странице Министарства)
и уз пријаву подноси одговарајуће доказе који
потврђују испуњавање прописаних услова: 1)
биографију са прегледом радне биографије; 2)
диплому о завршеном одговарајућем високом
образовању (оригинал или оверена фотокопија);
3) уверење о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу – дозволи за рад наставника и стручног сарадника (оригинал или оверена
фотокопија); 4) оригинал или оверену фотокопију
документа о положеном испиту за директора ако
кандидат поседује, уколико је кандидат у фази
обуке за полагање испита потребно је доставити
пријаву за похађање програма обуке; 5) потврду
надлежне установе да кандидат има најмање осам
година рада у установи на пословима образовања
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања (оригинал или оверена фотокопија); 6)
доказ да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење издато од стране надлежне здравствене установе); 7) доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
најмање од 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 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 (извод из казнене евиденције у складу
са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања, не старији од 6
месеци од дана достављања пријаве на конкурс,
оригинал или оверена фотокопија); доказ да није
осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности (уверење
привредног суда, не старије од 6 месеци од дана
достављања пријаве на конкурс, оригинал или
оверена фотокопија); доказ да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, односно да није
подигнута оптужница за кривична дела наведена у конкурсу (уверење надлежног суда не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве
на конкурс, оригинал или оверена фотокопија);
8) уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија); 9) доказ да зна српски језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад –
потврда високошколске установе да је кандидат
положио испит о знању српског језика (у обавези су да доставе кандидати који образовање нису
стекли на српском језику, остали кандидати овај
услов доказују дипломом о стеченом образовању,
оригинал или оверена фотокопија); 10) извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија); 11) предлог програма рада школе;
12) очитану личну карту као и друга документа
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која могу послужити приликом доношења одлуке
о избору. Све исправе/докази морају бити оверени од стране надлежних органа или у оригиналу и не могу бити старији од 6 месеци од дана
пријаве на конкурс. Докази о испуњавању услова
саставни су део пријаве на конкурс и кандидат их
доставља уз пријаву школи, а доказ из тачке 6
(лекарско уверење) прибавља се пре закључења
уговора о раду. Рок за пријављивање кандидата
је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве на
конкурс са потребном документацијом о испуњености услова подносе се на горенаведену адресу
путем поште или непосредно у школи, у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за избор директора школе”. Ближе информације о конкурсу могу
се добити путем званичног имејла школе: radivoj.
popovic.sm@hotmail.com или непосредно у школи
(секретар), на број телефона: 022/630-367 локал
25. Конкурс се објављује и на интернет страници школе www.srp.edu.rs. О резултатима конкурса кандидат ће бити обавештен од стране школе
након пријема решења о именовању директора
од стране Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине –
националне заједнице.

ОШ „НЕБОЈША ЈЕРКОВИЋ”
22421 Буђановци
Небојше Јерковића 1
тел. 022/447-214
e-mail: osbudj@mts.rs

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
предвиђене члановима 122, 139 и 140 став 1 и
2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
– др. закони, 10/2019 и 6/2020): да имају одговарајуће образовање прописано чланом 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога и то: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука (лице из ове тачке мора да има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета); 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да имају психичку, физичку способност и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да имају држављанство Републике
Србије, да знају српски језик и језик на коме се
одвија образовно-васпитни рад, да имају дозволу
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; да имају обуку и положен испит за директора установе (изабрани директор који нема положен испит за директора дужан је да га положи у
року до две године од дана ступања на дужност
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– директору који не положи испит за директора у
року од две године од дана ступања на дужност,
престаје дужност директора); да имају најмање
8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања.
ОСТАЛО: Кандидати треба да приложе следеће
документе: пријавни формулар са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја; радну биографију; диплому о стеченом образовању; лекарско уверење из
члана 139 став 1 тачка 2 Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља се пре
закључења уговора о раду); уверења о некажњавању из суда, МУП-а и из привредног суда; уверење о држављанству; извод из матичне књиге
рођених; личну карту (биометријски очитана или
фотокопирана); доказ о знању српског језика на
којем се остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику потребан је доказ о положеном
испиту из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе); дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника (лиценца);
доказ о савладаној обуци и положеном испиту –
лиценци за директора установе (уколико је кандидат поседује); изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи
у року до две године од дана ступања на дужност, због чега се пријава таквог кандидата, без
овог доказа неће сматрати непотпуном; потврду о
радном стажу на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у
раду кандидата (извештај просветног саветника),
уколико га кандидат поседује. 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. Потребно је приложити оригинале или оверене фотокопије докумената, не старије од 6 месеци. Достављена документација се не враћа кандидатима. Пријаве на
конкурс, заједно са потребном документацијом,
достављају се поштом или лично на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за директора”.
Оглас је отворен 15 дана од дана објављивања
у листу „Послови”. Телефон за информације:
022/447-214. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

СУБОТИЦА
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ИВАН САРИЋ”

24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 9

Оглас објављен 18.08.2021. у публикацији „Послови”, поништава се за радно место: спремачица. У
осталом делу оглас је непромењен.

ОСНОВНА ШКОЛА „ХУЊАДИ ЈАНОШ”
24220 Чантавир, Трг слободе 2

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 језик на коме се остварује образовно-васпитни рад – српски и мађарски
језик. Уз пријаву на конкурс приложити: биографију, попуњен пријавни формулар на званичној
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, оригинал или оверену фотокопију
дипломе, оригинал или оверену фотокопију документа којим се доказује савладан програм обуке
за педагошког асистента (уводни модул), уверење из казнене евиденције МУП-а о некажњавању, доказ о знању језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад, у складу са чланом 141
став 7 Закона (да је лице стекло средње, више
или високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило
испит из тог језика по програму високошколске
установе), доказ о држављанству, извод из матичне књиге рођених. Кандидати чије су пријаве
благовремене, потпуне и уз које су приложени
сви докази и који испуњавању услове за оглашено радно место, упућују се на проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима,
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, о
чему ће учесници конкурса бити обавештени на
контакт адресу у својим пријавама. Разговор са
кандидатима ће се обавити у просторијама школе,
с тим што ће кандидати о датуму и времену бити
обавештени на контакт телефон који су навели у
својим пријавама. У складу са чланом 155 став 7
Закона, установа у поступку избора педагошког
асистента прибавља мишљење надлежног органа јединице локалне самоуправе. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима изабрани
кандидат подноси пре закључивања уговора о
раду. Пријаву са доказима о испуњавању услова
за заснивање радног односа за наведено радно
место, са биографијом, доставити на адресу школе. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови” НСЗ. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете
у разматрање. Информације о конкурсу могу се
добити у секретаријату школе, путем телефона:
024/782-025.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
У СУБОТИЦИ
24000 Суботица
Сегедински пут 9-11

Наставник у звање доцента за
ужу научну област Пословна
информатика

на одређено време од пет година

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2021/2022. године, односно до
31.08.2022.
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – ОУС и 113/17), кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања: да има одговарајуће образовање
– IV степен стручне спреме; савладан програм
обуке за педагошког асистента прописан од стране Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, тј. завршен програм обуке за педагошког
асистента; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор
наука – пословна информатика или сродно
звање везано за примену информатике у научној области Економија, са докторском дисертацијом из уже научне области Пословна информатика. Поред наведених услова, кандидати треба
да испуне и друге услове прописане одредбама
Закона о високом образовању („Сл. 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. сеп-
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тембра 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. 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 CD-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 примљену
конкурсну документацију кандидатима.

Наставник у звање ванредног
професора за ужу научну област
Финансије и рачуноводство
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор
економских наука, са докторском дисертацијом
из уже научне области Финансије и рачуноводство. Поред наведених услова, кандидати треба
да испуне и друге услове прописане одредбама
Закона о високом образовању („Сл. 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.
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 CD-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 УниБесплатна публикација о запошљавању

верзитета, Статутом Факултета и Правилницима
Универзитета и Факултета. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране. Факултет неће враћати запримљену конкурсну
документацију кандидатима.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
У СУБОТИЦИ
24000 Суботица
Сегедински пут 9-11

Сарадник у звање сарадника у
настави за ужу научну област
Маркетинг и трговина

на одређено време од једне године
УСЛОВИ: дипломирани економиста – студент мастер студија одговарајуће области који је сваки
од претходних нивоа студија завршио просечном
оценом најмање осам (8) и који показује смисао
за наставни рад. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове прописане
одредбама Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС” број 88/17, 73/2018 27/2018 – др.
закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закони), Статута
Универзитета у Новом Саду бр. 01-198/1 од 8.
марта 2018. године са изменама и допунама од
5.4.2018. године – исправка; 13.2.2019. године;
29.9.2020. године, Статута Економског факултета
у Суботици бр. 01-1812 од 31. маја 2018. године, Правилника о ближим мимималним условима
за избор у звања наставника на Универзитету у
Новом Саду од 3. марта 2016. године (измене и
допуне од 8. септембра 2016. године, 22. септембра 2016. године, 1. децембра 2016. године, 8.
марта 2018. године, 9. октобра 2018. године, 30.
јануара 2020. године – аутентично тумачење и 25.
фебруара 2021. године – аутентично тумачење),
и Правилника о избору наставника и сарадника
Економског факултета у Суботици бр. 01-3503 од
15. новембра 2018. године. Пријаве кандидата са
прилозима подносе се Економском факултету у
Суботици, Сегедински пут 9-11, у року од 10 дана
од дана објављивања конкурса. 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 другог
степена, 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.

ОШ „НИКОЛА ЂУРКОВИЋ”
24323 Фекетић, Братства бб
тел. 024/4738-071

Наставник математике

са 88,89% норме, за рад у одељењу
на мађарском наставном језику
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и
13/17 – одлука УС РС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава
услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” 88/17, 27/18 и 10/19) и члана 3 Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”,
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18,
11/19) и члана 26 Правилника о систематизацији
послова у ОШ „Никола Ђурковић” Фекетић: да

има одговарајуће образовање у складу са чланом
140 Закона: 1) стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије или специјалистичке академске студије), и
то: (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука и 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године и у складу са чланом 3 Правилника о степену и врсти образовања
наставника, васпитача и стручних сарадника и
то: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску
математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани
математичар – информатичар, професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за
математику економије, професор информатике –
математике, дипломирани математичар – астроном, дипломирани математичар – примењена
математика, дипломирани математичар – математика финансија (са изборним предметом Основи
геометрије), дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике,
мастер професор математике и физике, мастер
професор математике и информатике, мастер
професор физике и математике, мастер професор
информатике и математике, дипломирани професор математике – мастер, дипломирани математичар – мастер, дипломирани инжењер математике – мастер (са изборним предметом Основи
геометрије), дипломирани математичар – професор математике, дипломирани математичар –
теоријска математика, дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом Основи геометрије), професор хемије – математике, професор географије – математике, професор физике
– математике, професор биологије – математике,
професор математике – теоријско усмерење, професор математике – теоријски смер, дипломирани
математичар и информатичар, дипломирани математичар – механичар, мастер професор предметне наставе. Лица која су стекла академско звање
мастер, односно дипломирани – мастер треба да
имају завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике или
примењене математике (са положеним испитом
из предмета геометрија или основи геометрије)
или двопредметне наставе математике и физике,
односно математике и информатике. Кандидат
треба и: да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије, да зна српски језик и језик на
коме се изводи образовно-васпитни рад, односно
мађарски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: кратку
биографију, попуњен и одштампан формулар на
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја – пријавни формулар,
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ да кандидат има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова, од којих најмање шест
бодова из психолошких, педагошких и методич-
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ких дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом бодова (оригинал или оверена фотокопија потврде – уверење
одговарајуће високошколске установе о броју
остварених бодова, односно положеним испитима
из психологије и педагогије или оверена копија
уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу), за оне који ово образовање
поседују; за оне који не поседују, Закон сходно члану 142 став 2 дозвољава да је ово образовање наставник обавезан да стекне у року
од једне године, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу; доказ из казнене евиденције
МУП-а, од надлежне полицијске управе; уверење
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); доказ о познавању
језика на коме се изводи образовно-васпитни рад,
у складу са чланом 141 став 7 Закона (доказује
се стеченим средњим, вишим или високим образовањем на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или положеним испитом из тог
језика по програму одговарајуће високошколске установе); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од
шест месеци). Доказ да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија
коју именује директор. Избор се врши у складу са
Законом о основама система образовања и васпитања. У поступку одлучивања о избору кандидата,
кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на
психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за запошљавање. Пријаву доставити лично или слати
на адресу школе. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања огласа. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Педагошки асистент

ради пружања додатне помоћи
и подршке ученицима ромске
националности у образовању,
на одређено време до краја
школске године 2021/2022,
тј. до 31.08.2022. године
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17
и 95/18 – аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и услове прописане чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др.
закон, 10/19 и 6/20) и чланом 8 став 1 Правилника о педагошком и андрагошком асистенту („Сл.
гласник РС”, бр. 87/19), и то: а) да има одговарајуће образовање – IV степен средње стручне
спреме, доказује се оригиналом или овереном
фотокопијом дипломе, савладан програм обуке
за педагошког асистента у складу са Правилником о педагошком и андрагошком асистенту („Сл.
гласник РС”, бр 87/19); лице које има савладан
програм обуке за педагошког асистента према Правилнику о програму обуке за педагошког
асистента („Сл. гласник РС”, бр. 11/10) или модуларни програм обуке за педагошког асистента
из 2016. г. сматра се да има савладан програм
обуке у складу са горе наведеним правилником,
тј. чланом 8 став 1 истог, што доказује оригиналом или овереном фотокопијом докумената; б) да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, што се доказује
лекарским уверењем; в) 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,
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у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; г) држављанство Републике Србије; д)
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (услов прописан Законом о основама
система образовања и васпитања) и да познаје
ромски језик (услов прописан Правилником о
педагошком и андрагошком асистенту).
ОСТАЛО: Кандидат је обавезан да приложи: молбу са биографијом; попуњен пријавни формулар
на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.
rs); оригинал или оверену фотокопију дипломе
средње школе; оригинал или оверену фотокопија документа којим се доказује да је савладан
програм обуке за педагошког асистента; лекарско
уверење (подноси се пре закључивања уговора о
раду); уверење из казнене евиденције МУП-а о
некажњавању; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству; доказ о знању језика
на коме се остварује образовно-васпитни рад (у
складу са чланом 141 став 7 Закона, посао може
да обавља лице које је стекло средње, више или
високо образовање на језику на коме се остварује
образовно-васпитни рад или је положило испит из
тог језика по програму високошколске установе –
доказ о знању ромског језика доказује на начин
прописан ставом 8 истог члана, тј. потврдом високошколске установе или Националног савета ромске националне мањине. Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени
сви потребни докази и који испуњавају услове за
оглашено радно место, упућују се на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака,
о чему ће учесници конкурса бити обавештени на
контакт адресе које наведу у својим пријавама.
Разговор са кандидатима ће се обавити у просторијама школе, с тим што ће кандидати о датуму
и времену бити обавештени на контакт телефон
који су навели у својим пријавама. У складу са
чланом 155 став 7 Закона, установа у поступку
избора педагошког асистента прибавља мишљење надлежног органа јединице локалне самоуправе. Докази о испуњености услова под а), в), г)
и д) достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке б) прибавља се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве слати на адресу школе,
са назнаком „За конкурс – педагошки асистент”.
Фотокопије докумената морају бити оверене
од стране надлежног органа, у супротном неће
бити узете у разматрање. Ближе информације о
конкурсу могу се добити у секретаријату школе,
путем телефона: 024/4738-071.

Наставник немачког језика и
књижевности
за рад у одељењу на српском и
мађарском језику

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа прописаних Законом о раду („Сл.
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14
и 13/17 – одлука УС РС и 113/17), кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 и 10/19)
и чл. 3 Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17, 3/17 и 13/18) и чл. 27 Правилника
о систематизацији послова у ОШ „Никола Ђурковић” Фекетић; да има одговарајуће образовање,
у складу са чланом 140 Закона, стечено: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске студије), и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета;
(2) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,

односно стручне области или области педагошких
наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године и у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника, васпитача и стручних сарадника, и то: професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност,
мастер филолог (студијски програм или главни
предмет/профил Немачки језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или
главни предмет/профил Немачки језик), мастер
професор језика и књижевности (студијски програм Језик, књижевност и култура), мастер професор предметне наставе (претходно завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет). Кандидат
треба и: да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и језик на
коме се изводи образовно-васпитни рад – мађарски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: кратку
биографију, попуњен и одштампан формулар са
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја – пријавни формулар,
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ да кандидат има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова, од којих најмање шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом бодова (оригинал
или оверена фотокопија потврде – уверење одговарајуће високошколске установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима из психологије и педагогије или оверена копија уверења
о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу), за оне који ово образовање поседују;
за оне који не поседују, Закон сходно члану 142
став 2 дозвољава да је ово образовање наставник обавезан да стекне у року од једне године,
а највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу;
доказ из казнене евиденције МУП-а, од надлежне полицијске управе, уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија, не старија од
6 месеци); доказ о познавању језика на коме се
изводи образовно-васпитни рад, у складу са чл.
141 став 7 Закона, доказује се стеченим средњим,
вишим или високим образовањем на језику на
коме се остварује образовно-васпитни рад или
положеним испитом из тог језика по програму
одговарајуће високо школске установе; извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија, не старији од шест месеци). Доказ да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима кандидат доставља
пре закључења уговора о раду. Конкурс спроводи
конкурсна комисија коју именује директор. Избор
се врши у складу са Законом о основама система образовања и васпитања. У поступку одлучивања о избору кандидата, кандидати који уђу у
ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за запошљавање. Пријаву
доставити лично или слати на адресу школе. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање.
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ИСПРАВКА ОГЛАСА
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
БАЧКА ТОПОЛА
24300 Бачка Топола
Маршала Тита 167
тел. 024/711-234

Оглас објављен 18.08.2021. године, у публикацији
„Послови” (број 947–948), исправља се за радно
место стручни сарадник – психолог и исправно
треба да гласи:

Стручни сарадник – психолог
на одређено време

У осталом делу оглас је непромењен.

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

Наставник у звање ванредног
професора за ужу научну област
Менаџмент
на одређено време 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука – економске науке, са докторском дисертацијом из уже научне области Менаџмент. Поред
наведених услова, кандидати треба да испуне
и друге услове прописане одредбама Закона о
високом образовању („Сл. 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.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима подносе се Економском факултету у Суботици,
Сегедински пут 9-11, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса. 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 CD-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 конкурсну документацију
кандидатима.

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

ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
24000 Суботица
Петефи Шандора 1

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања, а
то су: одговарајуће високо образовање из члана
140 став 1 и 2 Закона за наставника гимназије,
педагога и психолога: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), и
то: студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука (лице које има
завршене ове студије другог степена, мора да
има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета), на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године, дозвола за рад
(положен стручни испит) за наставника, педагога
или психолога; потврда да је савладао обуку и да
има положен испит за директора установе; да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; држављанство Републике Србије; да
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад; да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: оверену копију доказа о стеченом
одговарајућем високом образовању у складу са
чл. 140 Закона, оверену копију доказа о дозволи
за рад наставника или стручног сарадника, доказ
о радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања (потврда), уверење да није осуђиван,
у складу са чл. 139 став 1 тачка 3) Закона (уверење из казнене евиденције МУП-а, не старије од
30 дана), оригинал или оверену копију уверења
основног суда да није под истрагом и да се не
води кривични поступак (не старије од 30 дана),
оригинал или оверену копију извода из матичне
књиге рођених, оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике Србије, оверену
копију доказа да зна српски језик (оверена копија
дипломе о завршеној средњој школи, вишој школи или факултету на српском језику или уверење
о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе), оверену копију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања – достављају лица која су претходно обављала дужност директора, биографију са
кратким прегледом радних ангажовања, предлог
програма рада директора школе. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси
се пре закључења уговора о раду. Директор школе се именује на период од 4 године. Изабрани
директор који нема положен испит за директо-

ра, 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. Копије доказа које се подносе при
конкурисању за избор директора оверавају се од
стране надлежног органа, у супротном, неће се
узети у разматрање. Уколико је кандидат стекао
одговарајуће високо образовање из члана 140
став 1 и 2 Закона на српском језику, сматра се
да је достављањем овог доказа доставио и доказ
да зна српски језик. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве са назнаком „Конкурс за избор директора”, доставити у затвореној коверти, лично или путем поште, на адресу:
Гимназија „Светозар Марковић”, 24000 Суботица,
Петефи Шандора 1. Информације о конкурсу могу
се добити путем телефона: 024/552-820.

ШАБАЦ
ЕКОНОМСКА ШКОЛА
„СТАНА МИЛАНОВИЋ”

15000 Шабац, Масарикова 29
тел. 015/350-274

Наставник економске групе
предмета
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 24
став 1 Закона о раду („Службени гласник Републике Србије”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлуке УС и 113/2017
и 95/18 – аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и посебне услове из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88 2017,
27/2018 и др. Закон, 10/2019, 27/2018 – др. Закон
и 6/2020), као и Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Економија, право и администрација
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр.
16/2015, 11/2016, 2/2017, 1/2019, 9/2019, 2/2020
и 1/2021), и то: 1. да има стечено одговарајуће
високо образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и
др. Закон, 10/2019, 27/2018 – др. Закон и 6/2020):
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета;
(2) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких
наука: на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Услови из тачака 1), 3)–5) доказују се
приликом пријема у радни однос и проверавају се
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у току рада и саставни су део пријаве на конкурс.
Доказ из тачке 2) изабрани кандидат прибавља
пре закључења уговора о раду. Уз одштампан,
попуњен и својеручно потписан пријавни формулар који кандидат може преузети са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја РС (http: //www.mpn.gov.
rs), доставити: кратку радну биографију, оверену
копију дипломе о стеченој стручној спреми или
уверења о дипломирању уколико диплома није
издата, оверену копију или оригинал уверења о
држављанству (не старије од 6 месеци), оверену копију или оригинал извода из матичне књиге
рођених, очитану личну карту или копију личне
карте, потврду о некажњавању надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци) и доказ о
познавању српског језика (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на српском језику). У складу са чланом 139 став 3 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), доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у року од осам дана
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати
који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана
упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве са неовереним
копијама докумената неће бити узете у разматрање. Пријавни формулар уз потребну докуменатацију, доставља се на горе наведену адресу. Особа за контакт: Јелена Глишић, телефон
015/350-274.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТОЈАН НОВАКОВИЋ”

15000 Шабац
Војводе Јанка Стојићевића 36
тел. 015/334-910, 015/334-911

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: 1. да кандидати имају одговарајуће
високо образовање у складу са чл. 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019
и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”,
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18,
11/19, 2/20, 8/20, 16/20 и 19/20); 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење о томе
као доказ доставља кандидат који буде изабран
пре закључења уговора о раду); 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да имају држављанство
Републике Србије; 5. да знају српски и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, прописано је да наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које
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је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука;
2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) члана 140 Закона о основама система образовања и
васпитања мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву на конкурс треба
да достави следећа документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом
образовању у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/20) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12,
15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/2018, 11/2019,
2/20, 8/20, 16/20 и 19/20); уверење о држављанству, оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци; доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење из МУП-а, не старије од
6 месеци); доказ да зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад, односно српски језик (диплома издата и стечена на
српском језику или уверење одговарајуће високошколске установе да је лице положило испит
из српског језика, оригинал или оверена фотокопија). Напомена: доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Након истека рока за достављање пријава није могуће достављање доказа
о испуњености услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Школа није у обавези да враћа конкурсну документацију. У складу са чланом 154 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања, кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а
потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи. На
пријавном формулару кандидати треба да допишу
адресу пребивалишта, односно боравишта, контакт телефон и адресу електронске поште ако је
кандидат поседује. Пријавни формулар са доказима доставити у року од 8 дана од дана оглашавања у публикацији „Послови”, на горенаведену
адресу. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и преко телефона:
015/334-910, 334-911.

ОШ „ЛАЗА ЛАЗАРЕВИЋ”
15000 Шабац, Масарикова 136
тел. 015/304-170

Наставник математике

за рад у издвојеној јединици Варна
УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну спрему
– VII/1 степен; да испуњава посебне услове из
чл. 139 и 140 Закона о основама система обра-

зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 – и др. закон, 10/2019, 27/18
– др. закон и 6/20) и уз пријаву на конкурс са
кратком биографијом поднесе и доказ о: 1. одговарајућој врсти и степену стручне спреме (оверену фотокопију дипломе); 2. потврду о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима; 3. потврду да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци,
5. доказ о познавању српског језика и језика на
којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова под тачкама 1, 3, 4, 5
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из
тачке 2 прибавља се пре закључења уговора о
раду. Рок за пријављивање кандидата је 60 дана
од дана објављивања конкурса у листу „Послови”.
Неблаговремене пријаве и пријаве без доказа о
испуњавању свих услова конкурса неће се разматрати. Пријаве слати на адресу: ОШ „Лаза К.
Лазаревић” Шабац, Масарикова 136, 15000 Шабац
за или лично предати у Секретаријату школе, од
08 до 14 часова.

УЖИЦЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ШКОЛИЦА КОЦКИЦА”
31000 Ужице, Лазара Мутапа 7
тел. 060/0980-910

Васпитач
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да поседује одговарајуће више образовање на студијама првог степена (основне
струковне студије или основне академске студије – васпитач, односно високо образовање на
студијама другог степена – дипломске академске
студије – мастер васпитач, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о предшколском
васпитању и образовању („Сл. гласник РС”, бр.
18/2010, 101/2017, 113/2017, 95/2018 и 10/2019)
или на основним студијама у трајању од најмање
4 године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године – васпитач; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела наведена у члану 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да има држављанство Републике Србије. Уз
пријаву на конкурс кандидати достављају: доказ
о испуњености услова у погледу стручне спреме (оригинал или оверена фотокопија дипломе,
не старија од 6 месеци), доказ да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и праксу у установи, стечено на 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 и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова или да су у току студирања положили
испит из психологије и педагогије или су положили стручни испит, односно испит за лиценцу
(члан 142 став 1 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања, „Сл гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020), уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), извод
из матичне књиге рођених и уверење или потврду о неосуђиваности. Рок за пријављивање је 8
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дана од дана објављивања конкурса, на адресу
установе. Последњи дан за пријављивање на конкурс рачуна се према дану објављивања у листу
„Послови”. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОГОСАВ ЈАНКОВИЋ”
31242 Кремна, Кремна бб

Наставник предметне наставе –
математика

са 88,89% радног времена, за рад у
матичној школи и ИО Мокра Гора

Наставник предметне наставе –
математика
са 66,67% радног времена

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе –
техника и технологија

са 40% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, тј. до повратка запослене
са породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета, до 07.07.2022.
године, за рад у матичној школи
и ИО Биоска

Наставник предметне наставе –
информатика и рачунарство

са 5% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, тј. до повратка запослене
са породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета, до 07.07.2022.
године, за рад у матичној школи
и ИО Биоска
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: да имају одговарајуће високо образовање
у складу са чл. 140 став 1 и 2 и чл. 142 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 – др.
закон, 10/19 и 6/20) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник – Просветни
гласник РС”, број 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17,
3/17, 3/18 и 11/19), као и посебне услове из члана 139 Закона о основама система образовања и
васпитања: да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење доставља кандидат који буде
изабран пре потписивања уговора о раду); 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 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 (издаје
МУП, односно надлежна ПУ); да имају држављанство Републике Србије; да знају језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад (уколико образовање није стечено на српском језику, кандидат доставља доказ одговарајуће високошколске
установе надлежне за издавање таквих докумената о познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад).
ОСТАЛО: Кандидат уз попуњен пријавни формулар који се преузима на интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, треба да достави следећа документа,
којима доказује да испуњава услове конкурса:
Бесплатна публикација о запошљавању

оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, у складу са чл. 140 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, број 88/17, 27/18 и др. закон, 10/19
и 6/20) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, број
11/12, 15/13, 2/16, 2/17, 3/17, 3/18 и 11/19), извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију), уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверену копију), доказ да
кандидат није правоснажном пресудом осуђиван
за кривично дело из члана 139 став 1 тачка 3)
Закона о основама система образовања и васпитања (издаје МУП, односно надлежна ПУ); доказ о
познавању српског језика подносе кандидати који
нису стекли диплому на српском језику. Оверене
фотокопије не могу бити старије од 6 (шест) месеци. Кандидати који испуњавају услове конкурса
и 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 запошљавање применом стандардизованих поступака. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”.
Пријаве на конкурс са потребном документацијом
доставити лично или поштом на адресу школе, са
назнаком „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе
информације могу се добити на број телефона:
031/3808-495.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ДЕЈОВИЋ”

31205 Севојно, Хероја Дејовића 2
тел. 031/531-950

Наставник српског језика

са 94% радног времена, на одређено
време ради замене запослене преко
60 дана, до повратка запослене по
престанку дужности директора
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: 1. поседовање одговарајућег високог
образовања, и то: на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; да испуњава услове из чл. 142 став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/17, 27/18 и 10/19), односно да има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова;
кандидат треба да испуњава услове у погледу
врсте стручне спреме предвиђене Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18); 2. поседовање
психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима; 3. неосуђиваност
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на страни
кандидата, утврђеног у складу са законом; 4.
поседовање држављанства Републике Србије; 5.
знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 1) оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; 2) оверену фотокопију индекса или
уверење високошколске установе о положеним
испитима из педагогије и психологије или потврду, односно уверење високошколске установе да
кандидат испуњава услове из члана 142 став 1
Закона о основама система образовања и васпитања или оверен препис или оверену фотокопију лиценце за рад наставника, васпитача или
стручних сарадника; 3) доказ о држављанству
Републике Србије (оверен препис или оверену
фотокопију уверења о држављанству); 4) доказ
о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику, пошто
се сматра да они познају језик на којем се изводи
образовно-васпитни рад); 5) доказ о неосуђиваности. Конкурс спроводи конкурсна комисија од
три члана коју именује директор, а обавезни члан
комисије је секретар школе. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос у року од осам дана од дана истека рока
за пријем пријава. Кандидати који су ушли у ужи
избор у року од осам дана од дана када су изабрани упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима. У року од осам дана
од пријема резултата психолошке процене, конкурсна комисија сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос, а
затим обавља разговор са кандидатима са листе
и доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком „За
конкурс – наставник српског језика”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и преко телефона:
031/531-950.

ВАЉЕВО
ОШ „АНДРА САВЧИЋ”

14000 Ваљево, Јована Дучића 5
тел. 014/221-296

Наставник биологије

са 80% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове предвиђене чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 6/20): да имају одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140
Закона о основама система образовања и васпитања и прописано Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник – Просветни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
2/2017, 3/2017, 13/18, 11/219, 2/20, 8/20, 16/20,
19/203/21, 4/21); да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима; да
нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство
Републике Србије; да знају српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз
попуњен пријавни формулар који се налази на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.
mpn.gov.rs), кандидати треба да доставе: оверену фотокопију дипломе или уверења о дипломирању, оригинал или оверену фотокопију уверења
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о држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених, извод из казнене евиденције као
доказ о неосуђиваности за горе наведена кривична дела и да није утврђено дискриминаторно понашање, које издаје надлежна полицијска
управа (не старије од 6 месеци), доказ о познавању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат који није стекао
диплому на српском језику, а доказ треба да буде
издат од стране високошколске установе надлежне за издавање таквих докумената (оригинал или
оверена фотокопија). Фотокопије које се подносе
морају бити оверене од стране надлежног органа,
у супротном неће се узети у разматрање, као ни
непотпуне и неблаговремене пријаве. Кандидати
који уђу у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања. Кандидат који буде изабран, пре
закључења уговора о раду доставља уверење о
здравственој способности, не старије од 6 месеци.
Пријаве са потребном документацијом доставити
лично, у секретаријату школе, од 8 до 13 часова,
или поштом на горе наведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс”.

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове предвиђене чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 6/20): да имају одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140
Закона о основама система образовања и васпитања и прописано Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник – Просветни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
2/2017, 3/2017, 13/18, 11/219, 2/20, 8/20, 16/20,
19/203/21, 4/21); да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима; да
нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство
Републике Србије; да знају српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз
попуњен пријавни формулар који се налази на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http: //www.
mpn.gov.rs), кандидати треба да доставе: оверену фотокопију дипломе или уверења о дипломирању, оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству (не старије од 6 месеци) оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених, извод из казнене евиденције као
доказ о неосуђиваности за горе наведена кривична дела и да није утврђено дискриминаторно понашање (које издаје надлежна полицијска
управа, не старије од 6 месеци), доказ о познавању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат који није стекао
диплому на српском језику, а доказ треба да буде
издат од стране високошколске установе надлежне за издавање таквих докумената (оригинал или
оверена фотокопија). Фотокопије које се подносе
морају бити оверене од стране надлежног органа,
у супротном неће се узети у разматрање, као ни
непотпуне и неблаговремене пријаве. Кандидати
који уђу у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања. Кандидат који буде изабран, пре
закључења уговора о раду доставља уверење о
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здравственој способности, не старије од 6 месеци.
Пријаве са потребном документацијом доставити
лично, у секретаријату школе од 8 до 13 часова,
или поштом на горе наведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „КАЈА”
14240 Љиг, Краљице Марије бб
тел. 014/3445-286

Васпитач

3 извршиоца
УСЛОВИ: Потребно је да кандидат испуњава следеће услове: 1. да има одговарајуће више образовање, односно високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије,
основне академске студије или специјалистичке
струковне струковне студије) или на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије и мастер
струковне студије), односно одговарајуће високо образовање на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године – васпитач, у складу са законом;
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 се остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријаву кандидат треба да приложи следећу документацију: оверену фотокопију дипломе
о одговарајућој стручној спреми или уверење о
стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству (не старије
од шест месеци); ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику, потврда
или уверење да је положио испит из српског језика са методиком по програму одговарајуће високошколске установе; уверење да лице није осуђивано (извод из казнене евиденције од полицијске
управе); лекарско уверење изабрани кандидат
доставља пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним формуларом и краћом
биографијом могу доставити лично или поштом
на горе наведену адресу, са назнаком: „За конкурс – не отварати”. Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази у оригиналу или
овереној фотокопији, биће одбачене.

Стручни сарадник – психолог
УСЛОВИ: Потребно је да кандидат испуњава
следеће услове: 1. да има одговарајуће високо
образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске
студије или мастер струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, у
складу са законом; 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 које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. да има држављанство Републике Србије; 5. зна
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидат треба да
приложи следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми
или уверење о стеченој стручној спреми; извод
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); уверење да је
положио испит за лиценцу; ако кандидат није
стекао одговарајуће образовање на српском језику, потврда или уверење да је положио испит из
српског језика са методиком по програму одговарајуће високошколске установе; уверење да лице
није осуђивано (извод из казнене евиденције од
полицијске управе); лекарско уверење изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о
раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом и краћом биографијом могу доставити
лично или поштом на горе наведену адресу, са
назнаком: „За конкурс – не отварати”. Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве
и пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази у оригиналу или овереној фотокопији,
биће одбачене.

Медицинска сестра – васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат испуњава следеће услове: 1. да има одговарајуће средње образовање, IV степен – медицинска сестра, васпитач;
2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 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 образовно-васпитни
рад. Уз пријаву кандидат треба да приложи следећу документацију: оверену фотокопију дипломе
о одговарајућој стручној спреми или уверење о
стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству (не старије
од шест месеци); ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику, потврда
или уверење да је положио испит из српског језика са методиком по програму одговарајуће високошколске установе; уверење да лице није осуђивано (извод из казнене евиденције од полицијске
управе); лекарско уверење изабрани кандидат
доставља пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним формуларом и краћом
биографијом могу доставити лично или поштом
на горе наведену адресу, са назнаком: „За конкурс – не отварати”. Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази у оригиналу или
овереној фотокопији, биће одбачене.

Домар
УСЛОВИ: Потребно је да кандидат испуњава следеће услове: 1. да има одговарајуће средње или
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Наука и образовање

КВ 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 се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидат
треба да приложи следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној
спреми или уверење о стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге рођених; уверење
о држављанству (не старије од шест месеци);
уверење да лице није осуђивано (извод из казнене евиденције од полицијске управе); лекарско
уверење изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са
одштампаним формуларом и краћом биографијом
могу доставити лично или поштом на горе наведену адресу, са назнаком: „За конкурс – не отварати”. Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени
сви потребни докази у оригиналу или овереној
фотокопији, биће одбачене.

В РА Њ Е
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”
17512 Стубал
тел. 017/484-331

Наставник математике

на одређено време до повратка
радника са боловања
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање радног односа прописаних чланом 24 Закона
о раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и
95/18 – аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне услове прописане члановима 139
и 140 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, односно: да има одговарајуће
образовање према Правилнику о стручној спреми и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник
РС – Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018): да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе, у оригиналу или у овереном препису или овереној фотокопији, следећу документацију: извод из матичне књиге рођених (не старије
од 6 месеци у односу на дан истека конкурса);
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уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци у односу на дан истека конкурса); диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању из области образовања
према Правилнику о стручној спреми и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи; уверење из казнене евиденције
МУП-а 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;
доказ о знању српског језика, осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на том
језику или су положили испит из српског језика
по програму одговарајуће школске установе. 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.
Конкурс спроводи Комисија коју именује директор
у складу са законом. Конкурсна комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос у року од осам дана од дана истека рока за
подношење пријава. Кандидати који буду испуњавали услове конкурса и буду изабрани у ужи
избор, у року од осам дана од дана истека рока
за поднођење пријава упућују се на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос
у року од осам дана од дана пријема резултата
психолошке процене способности за рад са децом
и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе из претходног става
и доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Лице које буде изабрано по конкурсу,
дужно је да приложи доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење) пре
закључења уговора о раду. Рок за подношење
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања у огласним новинама Националне службе
за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Благовременом пријавом сматра се пријава која
је непосредно предата школи пре истека рока
утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока
предата пошти у облику препоручене пошиљке.
Ако последњи дан рока пада у недељу или на дан
државног празника, рок истиче истеком првог
наредног радног дана. Потпуном пријавом сматра се пријава која у прилогу садржи све прилоге
којима кандидат доказује да испуњава услове за
избор у складу са Законом и овим конкурсом.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ВЛАДИЧИН ХАН
17510 Владичин Хан
Моше Пијаде 21
тел. 017/473-900, 017-474-095

Професор математике
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено
лице које поред општих услова прописаних Законом о раду („Службени гласник РС” број 24/05,
61/05, 75/14, 13/17 – УС, 113/17 и 95/18), испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” број 88/17, 27/18, 10/19,
27/18 – др. закон и 6/20). Кандидат треба да поседује одговарајуће образовање у складу са чланом
140 Закона о основама система образовања и васпитања; да има психичку, физичку и здравствену

способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су
дужни да приложе одговарајућу документацију
којом се доказује испуњеност прописаних услова,
и то: оверену фотокопију уверења или дипломе
о стеченом одговарајућем високом образовању
(кандидати који су завршили други степен студија достављају и оверену фотокопију дипломе са основних студија), оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених (не
старији од шест месеци), оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству (не старије
од шест месеци), оригинал уверења о неосуђиваности, оверену фотокопију уверења о положеном
испиту за лиценцу (само уколико кандидат има
положен испит). 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. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију заједно са одштампаним, попуњеним и потписаним формуларом достављају школи, лично или поштом у затвореној
коверти, са назнаком „За конкурсну комисију –
математика”, на горе наведену адресу, у року од
8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Ближе информације могу се добити на телефон:
017/473-900.

ЗАЈЕЧАР
ОМШ „ПРЕДРАГ МИЛОШЕВИЋ”
19350 Књажевац
Кеј Вељка Влаховића 19
тел. 019/730-412

Наставник трубе

са 90% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, прописаних Законом о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, прописане
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број
88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020), и то да: 1.
има одговарајуће образовање у складу са чл. 140
Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Сл.
гласник РС – Просветни гласник”, број 18/2013,
2/2017, 9/2019 и 1/2020): висока стручна спрема, VII степен, образовни профил: дипл. музичар
усмерење трубач; дипл. музичар трубач; академски музичар – трубач; мастер музички уметник,
професионални статус – трубач; 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
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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 језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из става 1 тачке 1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка
2) овог члана пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Уз пријавни формулар са званичне интернет странице
(обавезно уписати број телефона / мејл-адресу),
потребно је да кандидат достави следећу документацију: кратку биографију (CV), оверену фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”,
број 18/2013, 2/2017, 9/2019 и 1/2020), уверење о
неосуђиваности (из надлежне полицијске управе,
не старије од 6 месеци, у оригиналу или овереној
копији), оригинал или оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених на прописаном обрасцу
са холограмом, уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не
старије од 6 месеци), очитану личну карту, доказ о
знању српског језика као језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи (доставља се
само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику). Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење) прилаже изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна
комисија. 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 имејл-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 или на наведене мејл-адресе. Конкурсна комисија ће донети
решење о избору кандидата у року од осам дана
од дана обављеног разговора. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање,
као ни пријаве оних кандидата који не испуњавају
услове у погледу врсте и степена стручне спреме.
Пријавни формулар са конкурсом траженим документима и доказима о испуњавању услова доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се достављају на адресу: Основна
музичка школа „Предраг Милошевић” Књажевац,
Кеј Вељка Влаховића 19, са назнаком „Конкурс за
радно место наставника трубе”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе или на телефон: 019/730-412.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
И ИЗМЕНЕ ОГЛАСА
ОШ „15. МАЈ” МАЛИ ЈАСЕНОВАЦ
19209 Мали Јасеновац

Оглас за избор директора школе, објављен
09.06.2021. године и измена огласа објављена 30.06.2021. године у публикацији „Послови”,
поништавају се у целости.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС”
1341 Грљан, Зорана Радмиловића 10

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабран
кандидат који испуњава услове прописане члановима 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19 и 6/20): 1)
да има одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, педагога или психолога школе, стечено: 1. на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) студије
другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета;
(2) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука, с тим да студије првог степена морају
бити из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2. на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) да није 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 на којем остварује
образовно-васпитни рад; 6) да има дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника; 7)
да има најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 8) да има положен
испит за директора установе (кандидат који нема
положен испит за директора, дужан је да га положи у року од две године од ступања на дужност).
Докази о испуњености услова из чл. 139 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19
и 6/20), под тачкама 1, 3, 4 и 5 саставни су део
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2 прибавља
се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и одштампан прилаже уз следећу документацију: диплому о
стеченом одговарајућем високом образовању (оригинал или оверен копија), уверење о положеном
испиту за лиценцу, стручном испиту за наставника, односно стручног сарадника – дозволу за рад
(оригинал или оверена копија), доказ о радном
искуству на пословима образовања и васпитања
(потврда или уверење, посебно из сваке установе,
односно за сваки период, уколико је кандидат био
запослен у више установа на одговарајућим пословима), доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 139
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања и за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (потврда, уверење или други документ издат од стране
МУП-а РС, не старији од 6 месеци, оригинал или
оверена фотокопија), уверење о држављанству
(оригинал или оверена копија), доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника) ако га поседује и

резултате стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања (достављају само
кандидати који су претходно обављали дужност
директора установе), лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима (доставља изабрани кандидат пре закључења уговора којим се регулише
статус изабраног директора), уверење о положеном испиту за директора установе (пријава која не
садржи уверење о положеном испиту за директора установе неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском
року положи испит за директора школе), доказ о
знању српског језика, на коме се остварује образовно-васпитни рад (доставља само кандидат који
одговарајуће образовање није стекао на српском
језику), краћа радна биографија (није обавезна).
Сва потребна документација се подноси у оригиналу или овереним преписима / копијама, како
је наведено у тексту конкурса. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови”. Пријаве се подносе лично
или путем поште на адресу школе: ОШ „Владислав Петковић Дис” Грљан, Зорана Радмиловића 10,
19341 Грљан, у затвореној коверти, са назнаком
„За комисију за избор директора”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Све информације о конкурсу могу се добити на
број телефона: 019/468-310 и имејл школе: grljan@
ptt.rs, сваким радним даном од 09 до 13 часова.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ПУ „НАША РАДОСТ” БОЉЕВАЦ
19370 Бољевац, Солунских бораца 4

Оглас објављен 18.08.2021. године у публикацији
„Послови”, исправља се за радно место дипломирани економиста, у делу „услови” и „остало”, који
исправно треба да гласе:
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава: а) опште
услове за заснивање радног односа у складу са
чл. 24 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17, 95/18),
б) посебне услове прописане чл. 139 Закона о
основама система васпитања и образовања („Сл.
гласник РС”, бр 88/17, 27/18, 10/19, 6/20), за рад
на радном месту референта за финансијско рачуноводствене послове: завршен економски факултет, основне академске студије у трајању од 4
године – обима 240 ЕСПБ; завршен економски
факултет у трајању од 4 године – VII/1 степен
стручне смене, смер рачуноводствено-финансијског управаљања или финансија, банкарства, осигурања; радно искуство од најмање једне године.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају формулар за
пријем у радни однос у установама образовања
и васпитања који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја (уписати број телефона и
имејл-адресу). Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију: оверену
копију дипломе о завршеној школи; уверење из
казнене евиденције полицијске управе да нису
правоснажно осуђени за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца или за кривично дело
насиља у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примања мита
или давања мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слоободе, против
правног саобраћаја и против човечности, утврђеног дискриминаторног понашања, и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених.
Лекарско уверење се доставља пре закључења
уговора о раду. Рок за пријављивање: 8 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе
ПУ „Наша радост” Бољевац, Солунских бораца 4,
19370 Бољевац. Контакт телефон: 030/461-738,
имејл-адреса: nasaradostbo@gmail.com.
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ОШ „15. МАЈ”

19209 Мали Јасеновац

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 122, 123, 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017 – даље: Закон): 1. поседовање одговарајућег високог образовања (члан
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања), за наставника, педагога
или психолога, и то за рад у школи оне врсте и
подручја рада којој припада школа; 2. испуњеност услова за пријем у радни однос у установи
(члан 139 Закона о основама система образовања и васпитања); 3. поседовање дозволе за
рад (лиценце); 4. положен испит за директора
школе – изабрани директор који нема положен
испит за директора, дужан је да исти положи у
року од две године од дана ступања на дужност
(ако у том периоду не положи испит за директора
школе, престаје дужност директора); 5. најмање
осам година рада у установи, на пословима образовања и васпитања, после стеченог образовања;
6. поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима; 7.
поседовање држављанства Републике Србије; 8.
неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело давања и и узимања 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 кривични санкцију, и да
за кандидата није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; ако се на конкурс
не пријави ниједан кандидат са одговарајућим
образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања, дужност директора основне школе може да обавља
лице које, уз испуњеност горе наведених услова
има одговарајуће образовање из члана 140 ст.
3 истог закона, тј. високо образовање стечено
на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне
студије) или на студијама у трајању од три године, или више образовање за наставника основне
школе, дозволу за рад наставника, обуку и положен испит за директора школе и најмање десет
година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву која се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, кандидати треба да приложе: извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија); доказ о држављанству
Републике Србије (оригинал или оверена копија,
не старије од 6 месеци); дипломе о стеченом
образовању (оверен препис/фотокопију); кандидати који су стекли образовање по прописима о
високом образовању почев од 10.09.2005. подносе диплому основних и мастер студија; доказ
о поседовању дозволе за рад наставника, васпитача и стручног сарадника (оверена фотокопија
потврде, уверења или другог документа о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу);
доказ о радном искуству на пословима образовања и васпитања (потврда или уверење – посебно из сваке установе, односно за сваки период,
уколико је кандидат био запослен у више установа на одговарајућим пословима, не старије од 6
месеци); биографија са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора (необавезно); доказ о положеном испиту за
директора (уколико кандидат нема положен испит
за директора, пријава се сматра потпуном, а изабрани кандидат дужан је да га положи у року од
две године, уколико не поседује исти); доказ о
Бесплатна публикација о запошљавању

знању српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (доставља само кандидат који није стекао образовање на српском
језику); лекарско уверење (оригинал уверење, не
старије од 6 месеци); уверење из казнене евиденције у складу са чл 139 ст. 1. тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(потврда, уверење или други документ издат од
стране МУП-а РС, не старији од 6 месеци); доказ
о резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника, уколико га кандидат поседује); уколико се на конкурс јави лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави
резултате стручно-педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања, односно потврду надлежне школске управе да у току његовог
мандата није вршен стручно-педагошки надзор.
По завршетку конкурса примљена документација
се не враћа кандидатима, већ се доставља министру ради доношења одлуке о избору директора.
Благовременом пријавом сматра се пријава која
је поднета у року утврђеном у конкурсу, као и
пријава која је предата поштом, у ком случају се
као дан пријема рачуна дан када је пошта примила пошиљку, а када последњи дан за подношење пријаве пада у недељу или дане државног
празника, рок за пријаву помера се за следећи
радни дан, док се потпуном пријавом сматра
пријава која у прилогу садржи документа којима
кандидат доказује да испуњава услове за избор
директора, у складу са Законом и подзаконским
актима. Пријава на конкурс, са доказима, подноси се поштом или лично на адресу школе: ОШ
„15. мај” Мали Јасеновац, 19209 Мали Јасеновац,
са назнаком „Конкурс за директора”. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Докази
о испуњености услова конкурса достављају се у
оригиналу или овереном препису. Фотокопије које
нису оверене од стране надлежног органа неће
се узети у разматрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Све
додатне информације могу се добити на телефон:
063/8440-849.

дат који има високо образовање стечено на студијама другог степена доставља оверену копију
дипломе другог степена и оверену копију дипломе
основних академских студија, доказ да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о
основама система образовања и васпитања и за
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (потврда, уверење или други документ издат од стране МУП-а РС, оригинал
или оверена фотокопија); доказ да кандидат има
држављанство Републике Србије (оригинал или
оверена фотокопија уверења); доказ о познавању
српског језика, као језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад – доставља само кандидат који није стекао образовање на српском језику (потврда, уверење или други документ којим
се доказује да је испит из српског језика положен по програму одговарајуће високошколске
установе – оригинал или оверена фотокопија).
Лекарско уверење којим се потврђује да кандидат има психичку, физичку здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси се пре
закључења уговора о раду. Психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима врши
надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријаве на
конкурс слати на горенаведену адресу, у затвореној коверти са назнаком „За конкурсну комисију „. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити узете у обзир. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидат
ће бити писменим путем обавештен о исходу конкурса. Ближа обавештења могу се добити на телефон 019/470-126.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа прописаних чл. 24 Закона о раду,
кандидати треба да испуњавају и услове из чл.
139 Закона о основама система образовања и
васпитања и да имају одговарајуће образовање.
Кандидат мора да има основно образовање, I степен стручне спреме; 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 3 месеца као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примања мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом утврђено дискриминиторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и језик на
коме се остварује васпитно образовни рад.

19224 Салаш, Маршала Тита 35

Секретар

на одређено време,
замена запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидат треба да испуњава и услове у складу са чл. 139 став 2 и чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 – други закони и 10/19 и 6/20), и да има одговарајуће високо
образовање из области правних наука. Кандидати
треба да испуњавају и услове из члана 139 Закона
о основама система образовања и васпитања: да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство
Републике Србије; да знају српски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати подносе: одштампан пријавни формулар – на званичној интернет
страници Минстарства просвете (http//www.mnp.
gov.rs), краћу биографију, оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, канди-

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЂУЛИЋИ”

19000 Зајечар, Насеље Краљевица бб

Чистачица

на одређено време преко 60 дана ради
замене одутног запосленог

ОСТАЛО: Доставити доказе о испуњености услова: сведочанство о завршеној основној школи;
уверење – потврду о неосуђиваности (да није
старије од 6 месеци); уверење о држављанству
(да није старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених. Доказ да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља кандидат пре закључења уговора
о раду, а доказ да зна српски језик и језик на коме
се остварује васпитно-образовни рад се доставља
уз пријаву у случају да је одговарајуће образовање
стечено ван територије Републике Србије. Кандидати који су изабрани у ужи избор, биће упућени на психолошку процену способности за рад са
децом у Националну службу за запошљавање у
Зајечару. Уз пријавни формулар, који се преузима
са интернет странице Министарства просвете, нау-

01.09.2021. | Број 949 |

77

Наука и образовање

ке и технолошког развоја, кандидати достављају
потребну документацију у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса у листу „Послови”, лично
или на горенаведену адресу. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс
спроводи конкурсна комисија именована решењем
од стране директора установе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”
19000 Зајечар
Лењинова 1

Педагошки асистент

на одређено време, до краја школске
2021/2022. године
УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема, положен одговарајући ниво обуке, најмање уводна
обука за педагошког асистента прописана Правилником о програму обуке за педагошког асистента („Сл. гласник РС” број 11/2010), да кандидат испуњава услове из члана 139 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” број 88/2017, 27/2018 – др. закон);
да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима; да је држављанин Републике Србије; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
члану 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања; да познаје српски
језик и језик на коме се изводи образовно-васпитни рад, и ромски језик – када се ради са ученицима и породицама из ромске заједнице сходно
члану 141 став 8 и 9 Закона о основама система
образовања и васпитања, када је то неопходно. У
поступку избора педагошког асистента прибавља
се мишљење надлежног органа јединице локалне
самоуправе.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар скинут са званичне странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, и уз
одштампан, попуњен и потписан формулар који је
обавезан доставља и своју пријаву по конкурсу –
конкурсној комисији школе, и то: диплому о завршеној средњој школи, уверење о држављанству
(не старије од шест месеци), извод из матичне
књиге рођених, уверење /сертификат о положеном нивоу обуке за педагошког асистента, доказ
о знању ромског језика, доказ о неосуђиваности и
о непостојању дискриминаторног понашања, уверење из полицијске станице да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Доказ да лице има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима доказује се уверењем надлежног дома
здравља – службе медицине рада пре закључивања уговора о раду – доставља га изабрани кандидат. Предвиђена је психолошка процена способности кандидата за рад са ученицима у складу
са законом. Документацију уз пријаву доставити
у оригиналу или овереним копијама. Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Школа није у обавези да враћа конкурсну документацију. Пријаве
са потребном документацијом слати препоручено поштом на адресу: Основна школа „Ђура Јакшић” Зајечар, Лењинова 1 или предати лично у
секретаријату школе, са назнаком: „За конкурс /
педагошки асистент – Конкурсној комисији школе”, радним данима од 08 до 13 часова, телефон:
019/3400-517.
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ЗРЕЊАНИН
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

23000 Зрењанин, Новосадска 2А

Наставник предметне наставе –
наставник хирургије
са 40% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/18
– аутентично тумачење), треба да испуњава и
посебне услове прописане чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања,
односно: 1. да има одговарајуће образовање: у
складу са чланом 140 Закона о основама система
образовања, стечено: а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), и то:
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета и студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука, уз претходно завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; б) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада Здравство и социјална
заштита („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 21/15, 11/16, 13/18, 5/19, 2/20 и 14/20):
доктор медицине, специјалиста опште хирургије
или једне од хируршких грана; специјалиста
доктор медицине, специјалиста опште хирургије
или једне од хируршких грана; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. да има држављанство Републике
Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: 1. попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.
rs); 2. оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену стручне спреме. Кандидат који је стекао одговарајуће
високо образовање по прописима који уређују
високо образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе о
стеченом високом образовању првог степена.
Када је образовање стечено у некој од република
СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до
16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а
врста образовања не одговара врсти образовања
која је прописана чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра
надлежног за послове образовања и васпитања
којим се утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143
став 1 Закона о основама система образовања и

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

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

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

односно: 1. да има одговарајуће образовање: у
складу са чланом 140 Закона о основама система
образовања, стечено: а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то:
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета и студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука, уз претходно завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; б) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада Здравство и социјална
заштита („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 21/15, 11/16, 13/18, 5/19, 2/20 и 14/20):
доктор медицине, специјалиста интерне медицине; специјалиста доктор медицине, специјалиста
интерне медицине; 2. да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. да има држављанство Републике Србије; 5.
да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: 1. попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.
rs); 2. оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену стручне спреме. Кандидат који је стекао одговарајуће
високо образовање по прописима који уређују
високо образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе о
стеченом високом образовању првог степена.
Када је образовање стечено у некој од република
СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до
16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а
врста образовања не одговара врсти образовања
која је прописана чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра
надлежног за послове образовања и васпитања
којим се утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143
став 1 Закона о основама система образовања и
васпитања). Када је образовање стечено у систему војног школства, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног
за послове образовања и васпитања којим се
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог
образовања за обављање послова наставника,
васпитача, односно стручног сарадника (члан
143 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у иностранству, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног
за послове образовања и васпитања којим се
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог
образовања за обављање послова наставника,
васпитача, односно стручног сарадника (члан 143
став 3 Закона о основама система образовања и
васпитања). Кандидати достављају и: 3. оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству
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Републике Србије; 4. доказ о испуњавању услова из члана 139 став 1 тачка 5) Закона о основама система образовања и васпитања, односно
да је лице стекло средње, више или високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог
језика по програму одговарајуће високошколске
установе (оригинал или оверена фотокопија)
– српски језик; 5. оригинал или оверену фотокопију уверења (извода из казнене евиденције)
Министарства унутрашњих послова којим кандидат доказује да није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима доставља само изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана, рачунајући од
дана објављивања текста конкурса у публикацији
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
биће одбачене. Пријаве се шаљу поштом или предају лично на адресу: Медицинска школа, 23000
Зрењанин, Новосадска 2А, са назнаком „За конкурс”. Сва потребна обавештења можете добити
од секретара школе, лично или путем телефона:
023/533-270 или 023/533-273. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања, у року од осам дана од
дана истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће одбацити.
Кандидати који испуњавају конкурсом тражене
услове за пријем у радни однос, који су изабрани
у ужи избор, у року од осам дана упућују се на
психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. У року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за
рад са децом и ученицима, конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос. Уколико кандидат не
дође на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима, сматраће се да је пријаву
на конкурс повукао те ће комисија његову пријаву
одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор
са кандидатима са листе у року од 15 радних дана
од дана сачињавања листе и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима, које се
када постане коначно оглашава на званичној
интернет страници министарства надлежног за
послове просвете. Уколико кандидат не дође на
разговор у заказаном термину, сматраће се да је
повукао пријаву на конкурс те ће комисија његову
пријаву одбацити.

Наставник предметне наставе
– наставник рачунарства и
информатике

на мађарском наставном језику, на
одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 20%
радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/18
– аутентично тумачење), треба да испуњава и
посебне услове прописане чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања,
односно: 1. да има одговарајуће образовање у
складу са чланом 140 Закона о основама система
образовања, стечено: а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то:
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета и студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука, уз претходно завр-

шене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; б) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; в) изузетно, наставник и
васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим
високим образовањем на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању
од три године или вишим образовањем. У складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр.
8/2015, 11/2016, 13/2016 – испр., 13/2016, 2/2017,
13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020, 15/2020 и
1/2021): професор информатике, односно дипломирани информатичар; професор математике
и рачунарства; професор математике, односно
дипломирани математичар, смер рачунарство и
информатика; дипломирани математичар за рачунарство и информатику; дипломирани инжењер
електротехнике, сви смерови, односно одсеци;
дипломирани инжењер електронике, сви смерови, односно одсеци; дипломирани инжењер за
информационе системе, односно дипломирани
инжењер организације за информационе системе или дипломирани инжењер организационих
наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије; дипломирани
инжењер информатике, односно дипломирани
инжењер рачунарства; дипломирани економист,
смерови: кибернетско-организациони, економска
статистика и информатика, економска статистика и кибернетика, статистика и информатика или
статистика, информатика и квантна економија;
професор технике и информатике; дипломирани математичар; дипломирани информатичар;
дипломирани информатичар – пословна информатика; дипломирани информатичар – професор
информатике; дипломирани инжењер организационих наука – одсек за управљање квалитетом; мастер инжењер софтвера; мастер инжењер
информационих технологија и система; мастер
дизајнер медија у образовању; мастер професор
предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет); дипломирани
информатичар – мастер; дипломирани професор
информатике – мастер; дипломирани информатичар – мастер пословне информатике; дипломирани професор технике и информатике – мастер; мастер математичар; мастер информатичар;
мастер инжењер електротехнике и рачунарства;
мастер инжењер информационих технологија;
мастер професор технике и информатике; мастер инжењер организационих наука (студијски
програм Информациони системи и технологије
или Софтверско инжењерство и рачунарске науке); мастер дизајнер медија у образовању; мастер професор информатике и математике; мастер
професор технике и информатике. Лице које је
стекло академско звање мастер мора имати, у
оквиру завршених студија, положених најмање
пет предмета из области рачунарства и информатике (од тога најмање један из области Програмирање) и најмање два предмета из једне или
две следеће области – Математика или Теоријско
рачунарство, што доказују потврдом издатом од
стране матичне високошколске установе. Испуњеност услова утврђује министарство надлежно за
послове образовања, на основу наставног плана
и програма студија, односно студијског програма. Наставу и друге облике образовно-васпитног
рада из предмета Рачунарство и информатика
може да изводи и лице које је стекло академско звање мастер, а у оквиру завршених студија
има положених најмање пет предмета из области
рачунарства и информатике (од тога најмање
један из области Програмирање) и најмање два
предмета из једне или две следеће области –
Математика или Теоријско рачунарство. Испуњеност услова утврђује министарство надлежно за
послове образовања, на основу наставног плана
и програма студија, односно студијског програма.
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада
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Наука и образовање

из предмета Рачунарство и информатика може да
изводи и лице које је на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, савладало програм рачунарства и информатике у трајању од најмање четири
семестра. Испуњеност услова утврђује министарство надлежно за послове образовања, на основу наставног плана и програма студија, односно
студијског програма. Кандидат треба и да: 2. има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3. није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Републике
Србије; 5. зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: 1. попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.
rs); 2. оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену стручне спреме. Кандидат који је стекао одговарајуће
високо образовање по прописима који уређују
високо образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе о
стеченом високом образовању првог степена.
Када је образовање стечено у некој од република
СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до
16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а
врста образовања не одговара врсти образовања
која је прописана чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра
надлежног за послове образовања и васпитања
којим се утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143
став 1 Закона о основама система образовања и
васпитања). Када је образовање стечено у систему војног школства, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног
за послове образовања и васпитања којим се
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог
образовања за обављање послова наставника,
васпитача, односно стручног сарадника (члан
143 став 2. Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у иностранству, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног
за послове образовања и васпитања којим се
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог
образовања за обављање послова наставника,
васпитача, односно стручног сарадника (члан 143
став 3. Закона о основама система образовања и
васпитања); 3. уколико је испуњеност услова за
извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада из предмета Рачунарство и информатика утврђивало министарство надлежно за
послове образовања кандидат је дужан да достави и оригинал односно оверену копију документа
о испуњености услова; 4. оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије; 5. доказ о испуњавању услове из члана
139 став 1 тачка 5) Закона о основама система
образовања и васпитања односно да је лице
стекло средње, више или високо образовање на
језику на коме се остварује образовно-васпитни
рад или је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија) – мађарски језик;
6. оригинал или оверену фотокопију уверења
(извода из казнене евиденције) Министарства
унутрашњих послова којим кандидат доказује да
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није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка
3) Закона о основама система образовања и васпитања. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља
само изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Рок за подношење пријава са потребним
доказима о испуњавању услова конкурса је 15
дана, рачунајући од дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве биће одбачене. Пријаве се шаљу поштом
или предају лично на адресу: Медицинска школа,
23000 Зрењанин, Новосадска 2А, са назнаком: „За
конкурс”. Сва потребна обавештења можете добити од секретара школе, лично или путем телефона: 023/533-270. Комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос из
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам дана од дана
истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и
непотпуне пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који испуњавају конкурсом тражене услове
за пријем у радни однос, који су изабрани у ужи
избор, у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака. У року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са
децом и ученицима конкурсна комисија сачињава
листу кандидата који испуњавају услове за пријем
у радни однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс
повукао, те ће комисија његову пријаву одбацити.
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе у року од 15 радних дана од дана
сачињавања листе и доноси решење о избору
кандидата у року од осам дана од дана обављеног
разговора са кандидатима, које се када постане
коначно оглашава на званичној интернет страници Министарства надлежног за послове просвете.
Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву на
конкурс те ће комисија његову пријаву одбацити.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАНКО КРСТИН”

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. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад (српски језик).
Докази о испуњености услова под тачкама 1, 3, 4
и 5 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ
под тачком 2 прибавља се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је приложити: 1. попуњен пријавни формулар преузет
са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја РС; 2.
биографију (CV), 3. оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 4. доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду; 5. оригинал или оверену фотокопију уверења (извода из
казнене евиденције) Министарства унутрашњих
послова којим кандидат доказује да није осуђиван, у складу са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања,
6. оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству (не старије од 6 месеци), 7. оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених (не старије од 6 месеци). Пријаве слати на горе наведену адресу, са назнаком
„За конкурс за наставника математике”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања конкурса у листу „Послови”. Конкурс за пријем у радни однос спроводи конкурсна
комисија коју ће директор именовати посебним
решењем.

Педагошки асистент

који пружа подршку ученицима
ромске националности,
на одређено време до 31.08.2022.

23221 Радојево, Карађорђева 8
тел. 023/819-002

Наставник математике
са 88,89% норме

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/17), треба
да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
број – 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019,
27/2018 – др. закон и 6/2020), и то да: 1. има
одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 2/17,
3/17, 13/18 и 11/19) и чланом 140 Закона о основама система образовања које је стекао: а) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), и то: студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета и студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука;
б) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; 2. има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима; 3. није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних чланом 24 Закона о раду, треба да испуњавају и услове прописане чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања, и то:
1) да имају одговарајуће образовање; у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и чланом 140 Закона
о основама система образовања које су стекли:
а) на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета и студије
другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука;
б) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 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
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Наука и образовање

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.
Наведени услови доказују се приликом пријема у
радни однос и проверавају се у току рада. Докази
о испуњености услова из тач. 1), 3), 4), 5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2)
прибавља се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је приложити: 1. попуњен пријавни формулар преузет
са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја РС; 2.
биографију (CV); 3. оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 4. доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду; 5. оригинал или оверену фотокопију уверења (извода из
казнене евиденције) Министарства унутрашњих
послова којим кандидат доказује да није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања,
6. оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству (не старије од 6 месеци), 7. оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених (не старије од 6 месеци). Пријаве
слати на горе наведену адресу, са назнаком „За
конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

СШ „ВУК КАРАЏИЋ”
23240 Сечањ, Гимназијска 2

Наставник математике
УСЛОВИ: професор математике; дипломирани
математичар; дипломирани математичар за теоријску математику и примене; дипломирани математичар за рачунарство и информатику; дипломирани математичар – информатичар; дипломирани
математичар – професор математике; дипломирани математичар за математику економије; професор математике и рачунарства; дипломирани
математичар – астроном; дипломирани математичар – теоријска математика; дипломирани математичар – примењена математика; дипломирани
инжењер математике (са изборним предметом
основи геометрије); дипломирани информатичар;
дипломирани професор математике – мастер;
дипломирани математичар – мастер; дипломирани инжењер математике – мастер (са изборним
предметом основи геометрије); професор математике – теоријско усмерење; професор математике – теоријски смер; мастер математичар; мастер
професор математике; дипломирани професор
математике и рачунарства – мастер из области
математичких наука; мастер математичар – професор математике.

филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани
филолог за југословенску књижевност и општу
књижевност; професор српскохрватског језика
са јужнословенским језицима; професор југословенске књижевности и српског језика; професор
југословенске књижевности са страним језиком;
професор српског језика и књижевности; професор српске књижевности и језика; професор
српске књижевности и језика са општом књижевношћу; дипломирани филолог за књижевност и
српски језик; дипломирани филолог за српски
језик и књижевност; дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; мастер
професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик, Српски језик и књижевност,
Српска књижевност, Српска књижевност и језик,
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и
Српски језик и компаративна књижевност); мастер филолог (студијски програми: Српски језик,
Српски језик и књижевност, Српска књижевност,
Српска књижевност и језик, Српска књижевност
и језик са општом књижевношћу, Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија,
модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност). Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским
програмима: Српски језик и књижевност, Српска
књижевност и језик, Српска књижевност и језик
са компаратистиком, Српска филологија: српски
језик и књижевност, Србистика.

Физика

са 62,50% радног времена,
на одређено време
УСЛОВИ: професор физике; дипломирани физичар; дипломирани астрофизичар; дипломирани
физичар за општу физику; дипломирани физичар
за примењену физику; дипломирани физичар –
информатичар; професор физике за средњу школу; дипломирани физичар – истраживач; дипломирани физичар за теорију и експерименталну
физику; дипломирани физичар за примењену
физику и информатику; дипломирани физичар – професор физике – мастер; дипломирани
физичар – теоријска и експериментална физика
– мастер; дипломирани физичар – примењена
и компјутерска физика – мастер; дипломирани
физичар – примењена физика и информатика –
мастер; дипломирани професор физике – мастер;
дипломирани физичар – мастер; дипломирани
физичар – мастер физике – метеорологије; дипломирани физичар – мастер физике – астрономије;
дипломирани физичар – мастер медицинске физике; мастер физичар; мастер професор физике.

Наставник машинске групе предмета

Српски језик и књижевност

са 50% радног времена,
на одређено време

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску
књижевност; професор, односно дипломирани

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер;
дипломирани инжењер машинства; професор
машинства; дипломирани инжењер за развој
машинске струке; мастер инжењер машинства,
претходно завршене студије првог степена –

са 44,44% радног времена,
на одређено време

основне академске студије у области машинског инжењерства; наставник практичне наставе у подручју рада Машинство и обрада метала:
дипломирани машински инжењер; дипломирани инжењер машинства; професор машинства;
професор технике и машинства; дипломирани
инжењер за управљање техничким системима –
климатизација, грејање и хлађење; дипломирани инжењер за управљање техничким системима – процесна техника; дипломирани инжењер
за управљање техничким системима – одржавање машина; струковни инжењер машинства,
из области машинско инжењерство; инжењер
машинства; дипломирани инжењер за развој
машинске струке; виши стручни радник металске
струке; наставник практичне наставе металске
струке; мастер инжењер машинства, претходно
завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства; струковни инжењер машинства; специјалиста струковни инжењер машинства, претходно
завршене струковне студије у машинству; одговарајуће средње стручно образовање у области
машинства, положен одговарајући специјалистички односно мајсторски испит са петогодишњом
праксом; наставник производног машинства;
дипломирани инжењер за развој – машинска
струка; струковни мастер инжењер машинства.

Наставник економске групе
предмета
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани економиста; дипломирани економиста смера финансијски, банкарски и
берзански менаџмент; дипломирани економиста за рачуноводство и ревизију; дипломирани
економиста у области међународног пословања;
дипломирани економиста – менаџер у банкарству;
мастер економиста, претходно завршене основне
академске и мастер студије у области економије.
ОСТАЛО: 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; да има
држављанство Републике Србије. Уз попуњену
пријаву са сајта Министарства просвете, науке
и технолошког развоја (одељак „Ново на сајту”)
кандидат треба да приложи: 1. оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, 2. уверење
о држављанству РС, 3. извод из матичне књиге
рођених, 4. биографију. Пријаве слати на адресу школе: СШ „Вук Караџић”, 23240 Сечањ, Гимназијска 2, тел. 023/3841-035, са назнаком „За
конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу
„Послови”.
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Програм подстицања запошљавања младих „Моја прва плата“

ПРИЛИКА ЗА ПРВО РАДНО
ИСКУСТВО
У

просторијама општине Зубин Поток протекле недеље
одржан је састанак на коме су представници НСЗ –
Покрајинске службе за запошљавање Косова и Метохије
послодавцима из приватног и јавног сектора са подручја
ове општине пружили све информације у вези са реализацијом програма подстицања запошљавања младих „Моја
прва плата“.
Верица Ћеранић, директорка ПСЗ АП КиМ, истакла је
да се и ове године, на основу Уредбе Владе Републике Србије, реализује програм „Моја прва плата“, који ће омогућити да 10.000 младих људи први пут закорачи у свет рада.
Током 9 месеци трајања програма, они ће се оспособити за
обављање конкретних послова и тако постати сигурнији у
тражењу посла и конкурентнији на тржишту рада.
„Младима треба пружити шансу и дати им могућност
да науче нешто ново, да се уз стручну помоћ ментора оспособе и припреме за самосталан рад, како би их сутра, по
завршетку програма, послодавац који има потребе за запошљавањем задржао у радном односу“, истакла је Верица
Ћеранић и позвала послодавце да се пријаве за учешће у
овом програму и огласе своје позиције, уз напомену да ће
и ове године приоритет за укључивање у програм имати
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послодавци из приватног сектора и са местом рада у девастираним подручјима.
„Прошле године су у програм ‘Моја прва плата’ укључена
44 лица са подручја општине Зубин Поток, и то првенствено
млади са завршеним средњим образовањем. Верујемо да ће
након завршетка програма, у августу и септембру, послодавци међу ангажованим лицима препознати квалитетне и одговорне раднике са којима ће засновати радни однос“, рекла
је директорка Покрајинске службе за запошљавање КиМ.
Присутни послодавци показали су велико интересовање за учешће у програму, па су им пружене све додатне
информације о условима конкурисања, року, начину и поступку пријаве на порталу е-Управе, уз напомену да се све
потребне информације и упутства могу наћи на сајту НСЗ и
порталу „Моја прва плата“.
На подручју Косова и Метохије у 2020. години по програму „Моја прва плата“ ангажовано је 641 лице.
Директорка ПСЗ АП КиМ Верица Ћеранић подсетила
је послодавце и да је Јавни позив за реализацију програма
стручне праксе отворен до краја месеца.
Наташа Миленковић
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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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Алберта Томе 2
Тодора Шпанца 1
тел. 021/488-5454, 021/488-5523 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

