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

Оглашава

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

1. Радно место за стручнооперативне послове,
у звању сарадник

Лучка капетанија Велико Градиште,
Одељење за послове лучких капетанија,
Сектор за водни саобраћај
и безбедност пловидбе
1 извршилац
Опис послова: Припрема и обрађује податке и
документацију о пловилима и посади, о стању
водног пута и објектима безбедности пловидбе на унутрашњим водним путевима; припрема мишљења, одговоре и нацрте решења; води
евиденционе књиге; врши улазно-излазне ревизијена речним граничним прелазима; учествује у
вршењу увиђаја хаварија и ванредних догађаја;
врши оверу бродских исправа и књига; учествује
у раду комисија за полагање стручног испита
управљања чамцем, пловећим телом или плутајућим објектом, учествује у техничком прегледу
чамаца; сарађује са лучким капетанијама, органима и привредним субјектима; обавља и друге
послове по налогу шефа лучке капетаније.
Услови: стечено високо образовање из стручне
области саобраћајно инжењерство или машинско
инжењерство или из научне области економске
науке или правне науке на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ, основним
струковним студијама, односно на студијама у
трајању до три године, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни
испит, као и потребне компетенције за обављање
послова радног места.
Место рада: Велико Градиште.

2. Радно место за буџетско
рачуноводство,
звање самостални саветник

Група за анализу буџета и буџетско
рачуноводство, Одељење за буџет и
финансијско управљање,
Секретаријат Министарства
1 извршилац
Опис послова: Спроводи контролу планске и
финансијске исправности примљених рачуноводствених исправа и контролу реализације у
циљу остваривања принципа економичности,
ефикасности и ефективности трошења средстава
буџета; подноси законом прописане финансијске
извештаје министарству надлежном за послове
финансија, Управи за трезор и другим органима; припрема завршни рачун за Министарство;
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израђује консолидоване периодичне и годишње
извештаје из надлежности Министарства; врши
контирање и билансирање и израђује биланс
стања, спроводи закључна књижења, израђује
и усаглашава стања главне књиге са Трезором и
подацима из књиговодственог програма Министарства; води пословне књиге у којима се књижење врши на основу валидних рачуноводствених
докумената о насталој пословној промени и контролише податке и промене у помоћним књигама;
сарађује са другим државним органима; обавља и
друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне
области економске науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет
година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за
обављање послова радног места.
Место рада: Београд.
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера
општих функционалних компетенција, провера
посебних функционалних компетенција, провера
понашајних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом. У свакој фази изборног поступка
врши се вредновање кандидата и само кандидат
који испуни унапред одређено мерило за проверу
одређене компетенције у једној фази изборног
поступка може да учествује у провери следеће
компетенције у истој или наредној фази.
У изборном поступку за сва извршилачка радна
места проверавају се:
1. Опште функционалне компетенције, и то:
- организација и рад државних органа РС – провераваће се путем теста (писмено);
- дигитална писменост – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
- пословна комуникација – провераваће се путем
симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“, ако
поседујете важећи сертификат, потврду или
други одговарајући доказ о познавању рада на
рачунару, на траженом нивоу и желите да на
основу њега будете ослобођени тестирања компетенције – „дигитална писменост“, неопходно је
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и
тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа
донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне
провере. Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних
компетенција могу се наћи на сајту Службе за
управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
2. Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила
за проверу општих функционалних компетенција,
врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
За радно место под редним бројем 1:
- Посебна функционална компетенција за област
рада управно-правни послови (општи управни поступак), провераваће се путем симулације
(усмено).
- Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (прикупљање
и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања
и анализирања доступних информација), провераваће се путем симулације (усмено).

- Посебна функционална компетенција за радно
место – професионално окружење прописи и акти
из надлежности и организације органа (Закон о
пловидби и лукама на унутрашњим водама, Закон
о државној припадности и упису пловила), провераваће се путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 2:
- Посебна функционална компетенција за област
рада финансијско-материјални послови (буџетски систем Републике Србије; терминологија,
стандарди, методе и процедуре из области
буџетског рачуноводства и извештавања, извршење буџета), провераваће се путем симулације
(усмено).
- Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (прикупљање
и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања
и анализирања доступних информација), провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за радно
место – професионално окружење прописи и акти
из надлежности и организације органа (Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Министарству грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре), провераваће се
путем симулације (усмено).
3. Провера понашајних компетенција: Понашајне компетенције (управљање информацијама,
управљање задацима и остваривање резултата,
орјентација ка учењу и променама, изградња и
одржавање професионалних односа, савесност,
посвећеност и интегритет) – провераваће се
путем психометријских тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.
4. Интервју са Конкурсном комисијом и
вредновање кандидата за сва извршилачка радна места: Процена мотивације за рад на
радном месту и прихватање вредности државних
органа – провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).
IV Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве за конкурс: Министарство
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком
„За јавни конкурс за попуњавање извршилачких
радних места”.
V Лицa којa су задужена за давање обавештења: Радмила Матић и Луција Девић, тел.
011/3622-064, Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре, од 10.00 до 13.00
часова.
VI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци.
VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече
наредног дана од дана оглашавања конкурса у
периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање.
VIII Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре или у штампаној верзији на
писарници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина
22-26.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс,
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку.
Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након
што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.

08.09.2021. | Број 950 |

3

Администрација и управа

Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној
шифри у року од три дана од пријема пријаве,
достављањем наведеног податка на начин који је
у пријави назначио за доставу обавештења.
IX Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка пре
интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених; оригинал или оверена
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна
спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа
о положеном државном стручном испиту за рад
у државним органима (кандидати са положеним
правосудним испитом уместо доказа о положеном
државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци
(потврда, решење и други акти из којих се види
на којим пословима, у ком периоду и са којом
стручном спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни
конкурс, уместо уверења о држављанству и извода
из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису
именовани јавни бележници, приложени докази
могу бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као
поверени посао). Као доказ се могу приложити
и фотокопије докумената које су оверене пре 1.
марта 2017. године у основним судовима, односно
општинским управама.
X Рок за подношење доказа: Кандидати који
су успешно прошли претходне фазе изборног
поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом
позивају се да у року од (5) пет радних дана од
дана пријема обавештења доставе наведене
доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који
се прилажу у конкурсном поступку, односно који
на основу достављених или прибављених доказа
не испуњавају услове за запослење, писмено се
обавештавају да су искључени из даљег изборног
поступка. Докази се достављају на наведену адресу Министарства. Кандидати који желе да конкуришу на више радних места, попуњавају пријавни
образац за свако радно место посебно.
XI Трајање радног односа: За сва радна места
радни однос заснива се на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос
у државном органу подлежу пробном раду у
трајању од шест месеци.
Кандидати без положеног државног стручног
испита примају се на рад под условом да тај испит
положе до окончања пробног рада.
Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима
доступна сва радна места и да се избор кандидата
врши на основу провере компетенција. Положен
државни стручни испит није услов, нити предност
за заснивање радног односа.
XII Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 27. сештембра 2021. године, о
чему ће учесници конкурса бити обавештени на
бројеве телефона или имејл-адресе које су навели у својим пријавама.
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Провера општих функционалних компетенција,
посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за
управљање кадровима, у Палати Србија, Нови
Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источно
крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се
обавити у просторијама Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд,
ул. Немањина 22. Кандидати који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају
се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве
телефона или имејл-адресе) које наведу у својим
обрасцима пријаве.
XIII Документа о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених,
уверење о положеном државном стручном испиту
за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту, уверење о положеном
стручном испиту.
Законом о општем управном поступку („Службени
гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да је орган
дужан да по службеној дужности, у складу са
законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9
став 3); да у поступку који се покреће по захтеву
странке орган може да врши увид, прибавља и
обрађује личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција када је то неопходно
за одлучивање, осим ако странка изричито изјави
да ће те податке прибавити сама (члан 103. став
3). Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин
жели да се прибаве његови подаци из службених
евиденција.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју
је именовао министар грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.mgsi.gov.rs) и огласној табли Министарствa грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; на интерент презентацији Службе за
управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-Управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи
у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и
на особе женског пола.

Б Е О Г РА Д
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД,
ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА
И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05,
81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07
– исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18)
и члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним
органима („Службени гласник РС“, број 2/19 и
67/2021)

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЗА
РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И
СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
I Орган у коме се попуњавају радна места:
Министарство за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, Немањина 22-26, Београд

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за подршку
пословима у области социјалног
дијалога, колективног преговарања
и зарада, звање млађи саветник
Одељење за послове у области
социјалног дијалога, колективног
преговарања и зарада,
Сектор за рад и запошљавање
1 извршилац

Опис посла: израђује информације, анализе и
прегледе о синдикатима, удружењима послодавца, социјално-економским саветима и колективним уговорима; врши административне послове за одбор за утврђивање репрезентативности
синдиката и удружења послодаваца; учествује у
припреми решења и других аката о упису у регистар, променама и брисању из регистра синдиката, удружења послодаваца, колективних уговора
и социјално-економских савета; учествује у припреми стручних основа за израду нацрта закона
и других прописа у области штрајка и мирног
решавања радних спорова; учествује у активностима у вези са применом конвенција и препорука
и припреми извештаја о примени конвенција и
других потврђених међународних докумената
у области социјалног дијалога и зарада; учествује у праћењу примене међународних конвенција и упоредног законодавства из надлежности
Одељења, праћењу активности МОР-а и других
међународних и регионалних организација и
обавља све остале послове по налогу начелника
Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен
државни стручни испит; најмање једну годину
радног искуства у струци или најмање пет година
радног стажа у државним органима и потребне
компетенције за рад на радном месту.

2. Радно место за стручно
оперативне послове у области
економских миграција, звање
саветник

Група за нормативне и студијскоаналитичке послове у области
запошљавања и економских миграција и
надзор у области запошљавања, Сектор
за рад и запошљавање
1 извршилац
Опис посла: израђује нацрте појединачних
управних аката којима се у другом степену решава по жалбама и ванредним правним средствима на појединачне управне акте донете у првом
степену, у поступку процене радне способности и
могућности запослења или одржања запослења
и у поступку издавања дозволе за рад странцу
и сачињава одговоре на тужбе, израђује нацрте
појединачних управних аката у првом степену о
области социјалног предузетништва и води базу
података о основаним социјалним предузећима;
учествује у припреми одговора на тужбе, израђује
жалбе и предузима друге радње у вези са управним споровима пред правосудним органима у
поступку процене радне способности и могућности запослења или одржања запослења, дозвола за рад издате странцима; прикупља податке и врши анализу стања у области економских
миграција, прати реализацију спроведених мера
и ефеката мера у области економских миграција;
учествује у припреми стручних мишљења у вези
са применом прописа из области запошљавања
и економских миграција, запошљавања особа са
инвалидитетом и социјалног предузетништва,
као и мишљења на нацрте прописа, стратешких
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докумената и других предлога прописа које примењују други државни органи; обавља стручно
оперативне послове за рад Координационог тела
за праћење токова економских миграција у Републици Србији и Републичког савета за запошљавање; израђује одговоре на представке и притужбе странака у вези са остваривањем права из
наведених области и обавља све остале послове
по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;положен
државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци и потребне компетенције за
рад на радном месту.

3. Радно место шеф Одсека за
нормативне и управно-надзорне
послове, звање виши саветник

Одсек за нормативне и управнонадзорне послове, Сектор за пензијско
и инвалидско осигурање
1 извршилац
Опис посла: руководи и координира радом
Одсека; координира и израђује нацрте закона и
друге прописе и општа акта у области пензијског и инвалидског осигурања, стажа осигурања
са увећаним трајањем и добровољног пензијског осигурања; даје стручна мишљења реленантним институацијама (Народна скупштина,
Уставни суд) из делокруга рада Одсека;израђује
извештаје, информације и анализе у вези са
стањем у области пензијског и инвалидског,
добровољног пензијског осигурања и стажа осигурања са увећаним трајањем; покреће иницијативе, координира, учествује у процесу припреме и
закључивања међународних уговора о социјалној
сигурности и прати њихову реализацију и прати
припрему прилога и извештаја везаних за процес
европских интеграција из домена пензијског осигурања и координације социјалне сигурности;oрганизује надзор над радом Републичког фонда за
пензијско и инвалидско осигурање и Завода за
социјално осигурање;обавља све остале послове
по налогу помоћника министра.
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;положен
државни стручни испит; радно искуство у струци
од најмање седам година и потребне компетенције за рад на радном месту.

4. Радно место за подршку
нормативним и надзорним
пословима пензијског и инвалидског
осигурања, звање млађи саветник
Одсек за нормативне и управнонадзорне послове, Сектор за пензијско
и инвалидско осигурање
1 извршилац

Опис посла: припрема материјале за израду
нацрта закона и другу потребну документацију у
области области пензијског и инвалидског осигурања и добровољног пензијског осигурања; учетвује у припреми стручних мишљења у вези са применом прописа у области пензијског и инвалидског
осигурања и добровољног пензијског осигурања;
учествује у пословима регистрације пензијских
планова и вођења евиденције о томе; учествује
у припреми годишњих и периодичних извештаја о
раду и одговора на представке; обавља све остале
послове по налогу шефа Одсека.
Бесплатна публикација о запошљавању

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;положен државни стручни испит;најмање једну годину радног искуства у
струци или најмање пет година дана радног стажа
у државним органима и потребне компетенције за
рад на радном месту.

5. Радно место за анализу пензијског
система, звање саветник
Група за планирање, статистику и
анализу пензијског система, Сектор за
пензијско и инвалидско осигурање
1 извршилац

Опис посла: учествује у прикупљању и обради
статистичких података везаних за израду пројекција расхода и других параметара пензијског
система и припрема и израђује информације,
извештаје и анализе везане за статистичке и
финансијске показатеље у области пензијског и
инвалидског осигурања;учествује у припреми статистичке грађе за израду закона и других прописа
у области пензијског и инвалидског осигурања и
прати њихове ефекте;учествује у припреми стручних мишљења на акте других државних органа,
као и одговора и мишљења на посланичка питања
у делу финансирања и остваривања права и одговара на представке грађана; прати финансијско
пословање Републичког фонда пензијског и инвалидског осигурања и по потреби припрема о
томе извештаје; учествује у припреми података
у области пензијског и инвалидског осигурања за
потребе међународних организација;учествује у
припреми и извештавању о спровођењу Програма 0901 Обавезно пензијско и инвалидско осигурање, припрема решења о исплати средстава
програма и обавља све остале послове по налогу
руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне
области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен
државни стручни испит; радно искуство у струци
од најмање три године и потребне компетенције
за рад на радном месту.

6. Радно место за послове
извештавања и евиденција борачкоинвалидске заштите, у звању
сарадник
Одeљење за нормативне послове
борачко-инвалидске заштите и послове
неговања традиција ослободилачких
ратова Србије, Сектор за борачкоинвалидску заштиту
1 извршилац

Опис посла: припрема и учествује у изради
информација о извршењу решења која се односе
на остваривање права корисника; учествује у планирању месечних квота за програм борачко-инвалидске зашите; учествује у уносу и ажурирању
података у информациони систем борачко-инвалидске заштите који се односе на утврђивање
основице за обрачун; припрема податке за стручне основе при изради законских и подзаконских
аката; израђује извештаје из евиденција о извршеним исплатама корисницима борачко-инвалидске заштите и обавља све остале послове по
налогу начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, тех-

ничко-технолошких наука или природно-математичких наука на основним академским студијама у
обиму од 180 ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; радно искуство у струци од најмање три године и потребне
компетенције за рад на радном месту.

7. Радно место инспектор социјалне
заштите I, у звању самостални
саветник
Одељење за инспекцијски надзор,
Сектор за социјалну заштиту
1 извршилац

Опис посла: 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; врши послове инспекцијског надзора над радом установа,
других правних и физичких лица која обављају
делатност социјалне заштите у погледу примене
закона, других прописа и општих аката и врши
контролу испуњености услова у погледу простора,
опреме и потребних стручних и других радника за
обављање делатности социјалне заштите и психолошке делатности и врши послове издавања,
суспензије и одузимања лиценце организацијама социјалне заштите; врши контролу поступка
пријема корисника у установу социјалне заштите
за смештај корисника у погледу категорије корисника и капацитета установе и врши контролу прописаних евиденција у области социјалне заштите;
разматра приговоре на рад установа социјалне
заштите од стране корисника, запослених, грађана и других институција и предузима одговарајуће
мере; разматра захтеве за давање сагласности за
смештај у интернате средњих школа и трошкова
оспособљавања деце и омладине ометене у развоју, припрема и израђује одговарајућа акта по
истим; остварује сарадњу са инистарствима и другим државним органима и обавља друге послове
које одреди начелник Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне области правних наука, политичких наука, психолошких наука, социолошких наука или
педагошких и андрагошких 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; положен државни стручни испит; положен испит за
инспекторе; радно искуство у струци од најмање
пет година и потребне компетенције за рад на
радном месту

8. Радно место инспектор социјалне
заштите, у звању саветник
Одељење за инспекцијски надзор,
Сектор за социјалну заштиту
2 извршиоца

Опис посла: 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; учествује у вршењу
послове инспекцијског надзора над радом установа, других правних и физичких лица која
обављају делатност социјалне заштите у погледу
примене закона, других прописа и општих аката и
учествује у вршењу контроле испуњености услова
у погледу простора, опреме и потребних стручних и других радника за обављање делатности
социјалне заштите и психолошке делатности и
учествује у вршењу послове издавања, суспензије
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и одузимања лиценце организацијама социјалне
заштите; стара се о поступку пријема корисника у
установу социјалне заштите за смештај корисника у погледу категорије корисника и капацитета
установе и учествује у вршењу контроле прописаних евиденција у области социјалне заштите;
учествује у разматрању приговора на рад установа социјалне заштите и других пружалаца услуга
социјалне заштите од стране корисника, запослених, грађана и других институција и предузима одговарајуће мере; прикупља и припрема за
разматрање захтеве за давање сагласности за
смештај у интернате средњих школа и трошкове оспособљавања деце и омладине ометене у
развоју и обавља све остале послове по налогу
начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне области правних наука, политичких наука, психолошких наука, социолошких наука или
педагошких и андрагошких 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; положен државни стручни испит; положен испит за
инспекторе; радно искуство у струци од најмање
три година и потребне компетенције за рад на
радном месту.

9. Радно место за праћење и
извршење буџета у области заштите
и унапређења положаја особа са
инвалидитетом, звање саветник
Одсек за заштиту и унапређење
положаја особа са инвалидитетом,
Сектор за заштиту особа
са инвалидитетом
1 извршилац

Опис посла: прати ефекте спроведених мера
у области и припрема информације учествује у
припреми израде предлога финансијског плана за програме заштите и унапређења положаја особа са инвалидитетом; стара се о раду
комисија за сагледавање пројеката удружења
особа са инвалидитетом и предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, прати реализацију и врши
контролу наменског утрошка средстава по одобреним пројектима; учествује у провери исправности документације по поднетим захтевима
којом се доказује испуњеност услова за остваривање права на рефундацију пореза на додату
вредност при увозу моторних возила за особе
са инвалидитетом;врши контролу документације аутопревозника за рефундацију трошкова по основу остварене повлашћене вожње у
унутрашњем путничком саобраћају особа са
инвалидитетом; прати извршење Буџетског фонда за програме заштите и унапређења положаја
особа са инвалидитетом и припрема информације о извршењу; припрема предлоге одговора
на представке грађана, институција, удружења
и организација особа са инвалидитетом и њихових чланова;сарађује са организацијама цивилног друштва и другим органима и организацијама које се баве оснаживањем положаја особа
са инвалидитетом и обавља друге послове које
одреди шеф Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља економских 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; положен
државни стручни испит;
радно искуство у струци од најмање три године и
потребне компетенције за рад на радном месту.
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10. Радно место за професионалну
рехабилитацију у предузећима за
професионалну рехабилитацију
и запошљавање особа
са инвалидитетом,
звање млађи саветник

Група за подршку предузећима за
професионалну рехабилитацију и
запошљавање особа са инвалидитетом,
Сектор за заштиту особа
са инвалидитетом
1 извршилац
Опис посла: прикупља информације, прати
стање, анализира податке и припрема извештаје
за област професионалне рехабилитације у предузећима за професионалну рехабилитацију и
запошљавање особа са инвалидитетом; учествује
у припреми извештаја и информација о стању у
области рада из надлежности Групе; учествује у
прикупљању материјала, података и информација приликом израде закона и других прописа и
стратешке документације из надлежности Групе;
води евиденције у областима у надлежности рада
Групе; учествује у припреми стручних мишљења
у вези са применом прописа у области професионалне рехабилитације и запошљавања особа
са инвалидитетом у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са
инвалидитетом; учествује у припреми годишњих
и периодичних извештаја о раду и одговора на
представке; пружа информације предузећима за
професионалну рехабилитацију и запошљавање
особа са инвалидитетом у припремању јавних
позива и стручним службама у овим предузећима
из делокруга рада Групе; учествује у раду комисија за сагледавање пројеката удружења особа
са инвалидитетом и других социјално-хуманитарних организација и предузећа за професионалну
рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом; обавља и друге послове из надлежности Групе и друге послове по налогу руководилац
Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља правних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен
државни стручни испит; најмање једна година
радног искуства у струци или најмање пет година
радног стажа у државним органима и потребне
компетенције за рад на радном месту.

11. Радно место за план и анализу,
звање саветник

Одељење за план, анализу, финансијско
управљање и контролу,
Сектор за материјално-финансијске
и аналитичке послове
2 извршиоца
Опис посла: учествује у изради приоритетних
области финансирања и предлог финансијског плана Министарства; учествује у припреми
годишњег финансијског плана и оперативних
финансијских планова; анализира извршење
буџета из осталих извора финансирања и даје
предлоге за измену финансијског плана; учествује у припреми интерних аката за успостављање
финансијског управљања и контроле и управљања ризицима; израђује захтеве за промену
апропријација; учествује у припреми извештаја,
информација и податка из делокруга рада
Одељења за потребе Министарства и других
институција; пружање стручне подршке организационим јединицама министарства у спровођењу
пројеката који се финансирају из фондова ЕУ и
других извора и обавља све остале послове по
налогу начелника Одељења.

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

12. Радно место за финансијско
управљање, звање саветник

Одсек за финансирање индиректних
буџетских корисника,
Сектор за материјално-финансијске
и аналитичке послове
1 извршилац
Опис посла: обрађује захтеве за финансирање
установа социјалне заштите у делу инвестиционих улагања, текућег одржавања и недостајућих средстава за материјалне трошкове; у
чествује у вршењу контроле, надзора и анализа
економско финансијског пословања индиректних корисника (зарада, материјалних трошкова,
инвестиција и др.) из свих извора финансирања
установа социјалне заштите; припрема и систематизује податке индиректних буџетских корисника за израду приоритетних области финансирања и предлога финансијског плана за наредну
годину;учествује у припреми података за измену
апропријација индиректних корисника Министарства;учествује у припреми анализа, извештаја и
информација из делокруга рада Одсека израђује
периодичне извештаје за интерне и екстерне потребе из делокруга Одсека и обавља све остале
послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне
области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен
државни стручни испит; радно искуство у струци
од најмање три године потребне компетенције за
рад на радном месту.

13. Радно место за међународну
сарадњу и европске интеграције,
звање самостални саветник
Одсек за међународну сарадњу и
европске интеграције,
Сектор за међународну сарадњу,
европске интеграције и пројекте
1 извршилац

Опис посла: учествује у припреми мишљења,
информација и извештаја у вези са испуњавањем
обавеза које проистичу из чланства у међународним организацијама, из примене ратификованих
конвенција и других споразума у области рада,
запошљавања и социјалне политике; извештава
о сарадњи са релевантним међународним организацијама и билатералној сарадњи у области
рада, запошљавања и социјалне политике; учествује у припреми нацрта међународних уговора
са другим државама и међународним организацијама; припрема нацрте закона о ратификацији међународних конвенција из области рада,
запошљавања и социјалне политике; учествује
у организацији конференција, семинара и радионица у области међународне сарадње; координира радом и обавља стручне и административно-техничке послове стручне редактуре превода
правних тековина Европске уније; учествује у
припреми материјала за састанке Пододбора за
спровођење Споразума о стабилизацији и придруживању у области истраживања и иновација,
информационог друштва и социјалне политике и
осталих Пододбора у зависности од потреба преговарачког процеса; координира радом и обавља
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стручне и административно-техничке послове за
рад преговарачке групе 2 - Кретање радника и
преговарачке групе 19 - Социјална политика и
запошљавање, као и координацију рада осталих
преговарачких група (23, 24, Преговрачке групе
за економске критеријуме, Преговрачке групе за
политичке критеријуме) и осталих преговарачких
група у зависности од потреба преговарачког процеса; организује састанке Заједничког консултативног одбора и обавља све остале послове по
налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквируобразовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; радно искуство
у струци од најмање пет година и потребне компетенције за рад на радном месту.

14. Радно место за планирање,
анализу и извештавање,
звање млађи саветник

Сектор за информационе технологије
1 извршилац
Опис посла: учествује у припреми документације, планских оквира и осталих потребних
смерница за дефинисање пројектних задатака
према инструкцијама помоћника министра;стара се о документацији и дефинисању захтева за
јавне набавке у складу са планом и у непосредној
сарадњи са начелницима Одељења прати рокове
завршетка закључених уговора и израђује динамички план активности за обнављање неопходних уговора врши анализу реализације планова,
и израђује периодични и годишњи извештај за
сектор учествује у дефинисању захтева и креира
извештаје према другим организационим јединицама министарства и другим државним органима
и обавља све остале послове по налогу помоћника министра.

тима; учествује у раду стручних тимова за израду
пројектних задатака и техничких спецификација,
инсталације, реконфигурације и верификација
исправног рада опреме и обезбеђење континуитета рада мрежне инфраструктуре и сервиса;
учествује у изради документације везане за процесе, процедуре, правилнике, корисничка и техничка упутства за информационе система који
су у надлежности Одељења; иницира, планира и
организује активности развоја безбедности мрежне инфрсатруктуре и предлаже, планира и организује и реализује имплементацију нових технологија у оквиру надлежности Одељења; израђује
и ажурира упутства, пројектну и корисничку документацију;учествује у изради предлоге процедура
и извештаја у области мрежне инфраструктуре;
спроводи обуке из домена мрежне инфраструктуре и обавља све остале послове по налогу начелника Одељења.
Услови: средња школа друштвеног, техничког
или природног смера, положен државни стручни
испит, радно искуство у струци од најмање две
године као и потребне компетенције за рад на
радном месту.

16. Радно место за подршку
правним и општим пословима,
звање млађи саветник

Одељење за правне и опште послове,
Сектор за развојне послове и послове
планирања
1 извршилац
Опис посла: ажурира регистар имовине и прати
начин коришћења имовине Министарства; прослеђује представке другим органима и организацијама које нису у надлежности Министарства;
учествује у изради предлога аката о образовању
пројектних, посебних, радних и других група које
се образују посебним актима; учествује у припреми аката у поступка годишњег пописа имовине
Министарства; прикупља податке за ажурирање
Информатора о раду Министарства; прослеђује
закључке Владе РС надлежним организационим
јединицама; обавља све остале послове по налогу начелника Одељења

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких
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; положен државни стручни испит;
најмање једну годину радног искуства у струци
или најмање пет година радног стажа у државним органима; потребне компетенције за рад на
радном месту.

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; положен
државни стручни испит; најмање једну годину
радног искуства у струци или најмање пет година
радног стажа у државним органима и потребне
компетенције за рад на радном месту.

15. Радно место администратор
мреже и мрежних сервиса,
звање референт

Сектор за развојне послове
и послове планирања
1 извршилац

Oдељење за анализу, развој и
унапређење информационог система
и техничку подршку, Сектор за
информационе технологије
2 извршиоца
Опис посла: анализира рад система, конфигурише, надгледа и одржава мрежну инфраструктуру
и сервисе; сарађује са корисницима информационих система у циљу прилагођавања техничких
захтева за унапређење ИТ решења и координише поступке решавања инцидената и захтева за
променама; спроводи активности на развоју и
унапређењу мрежне инфраструктуре и сервиса у
складу са развојем нових технологија; прати нова
хардверска и софтверска достигнућа у технолошкој области мрежне инфраструтуре; води и учествује у реализацији пројеката у складу са усвојеним планом и одлукама о формирању пројектног
Бесплатна публикација о запошљавању

17. Радно место за кадровске и
послове стручног усавршавања,
звање самостални саветник

Опис посла: припрема, спроводи и координира
активности у области управљања кадровима и
стручног усавршавања запослених у Министарству; координира припрему и израђује опште и
појединачне акте из области управљања кадровима и стручног усавршавања; анализира потребе
за кадровима и припрема нацрт плана кадрова за
потребе Министарства, учествује у изради акта о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Министарству; организује, израђује, спроводи и евалуира процедуре у поступку селекције
и регрутовања кадрова за потребе инистарства;
даје смернице и учествује у спровођењу поступка анализе радних места и координира поступак
вредновања радне успешности државних службеника; израђује план увођења новозапосленог у
посао и стара се о његовој реализацији и израђује
план едукације запослених у Министарству; при-

премa, обрађује и уноси податке ради обрачуна
и исплате плата запослених и накнаде трошкова
превоза за долазак на рад и одлазак са рада и
обавља све остале послове по налогу начелника
Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне
области правне науке и поља друштвено-хуманистичких наукa на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни
испит; радно искуство у струци од најмање пет
година и потребне компетенције за рад на радном месту.

18. Радно место за кадровске и
послове, звање саветник
Сектор за развојне послове
и послове планирања
1 извршилац

Опис посла: припрема опште и појединачне акте
из области радних односа; израђује информације,
обавештења и дописе, као и стручне материјале
из области људских ресурса за потребе Министарства и других органа државне управе;пружа
подршку у спровођењу дисциплинских поступака
и правилном спровођењу поступка вредновања
радне успешности државних службеника;врши
анализу описа послова и учествује у изради описа послова за радна места приликом израде акта
о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места;учествује у изради плана увођења новозапосленог у посао;пружа саветодавну подршку
запосленима по питањима која се тичу заштите
од злостављања на раду иобавља и друге послове
по налогу начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких
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; положен државни стручни испит;
радно искуство у струци од најмање три године
и потребне компетенције за рад на радном месту.
III Место рада: Београд (за сва радна места).
IV Врста радног односа: радна места попуњавају се заснивањем радног односа на неодређено
време.
V Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне
компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом. Кандидатима који учествују у
изборном поступку прво се проверавају опште
функционалне компетенције.
У изборном поступку за сва извршилачка радна
места проверавају се:
Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа РС – провераваће се путем теста (писмено)
• дигитална писменост – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару)
• пословна комуникација – провераваће се путем
симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“, ако
поседујете важећи сертификат, потврду или
други одговарајући доказ о познавању рада на
рачунару, на траженом нивоу и желите да на
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основу њега будете ослобођени тестирања компетенције – „дигитална писменост“, неопходно је
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и
тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа
донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне
провере.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији
Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
VI 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:
Посебне функционалне компетенције које
се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за област
рада – Студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација)
– провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи из делокруга радног
места (Закон о мирном решавању радних спорова,
Правилник о поступку мирног решавања радног
спора) – провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о раду) – провераваће се писано путем
симулације.
Посебне функционалне компетенције које
се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за област
рада Управно-правни послови (oпшти управни
поступак) – провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за област
рада Студијско-аналитички послови (прикупљање
и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања
и анализирања доступних информација) – провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о раду) – провераваће се писано путем
симулације.
Посебне функционалне компетенције које
се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 3:
Посебна функционална компетенција за област
рада Послови руковођења (основе управљања
људским ресурсима) – провераваће се писано
путем симулације.
Посебна функционална компетенција за област
рада Нормативни послови (припрема и израда
стручних мишљења и образложења различитих
правних аката (нацрта прописа, међународних
уговора и итд) – провераваће се писано путем
симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
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и акти из надлежности и организације органа
(Закон о пензијском и инвалидском осигурању) –
провераваће се писано путем симулације.
Посебне функционалне компетенције које
се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 4:
Посебна функционална компетенција за област
рада Нормативни послови (Припрема и израда
стручних мишљења и образложења различитих
правних аката (нацрта прописа, међународних
уговора и итд) – провераваће се писано путем
симулације.
Посебна функционална компетенција за област
рада – Студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација)
– провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место - професионално окружење, прописи и акти
из надлежности и организације органа (Закон о
пензијском и инвалидском осигурању) – провераваће се писано путем симулације.
Посебне функционалне компетенције које
се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 5:
Посебна функционална компетенција за област
рада Студијско-аналитички послови (прикупљање
и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања
и анализирања доступних информација) – провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о пензијском и инвалидском осигурању) –
провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – Релевантни прописи из делокруга радног
места (Закон о министарствима) – провераваће се
писано путем симулације.
Посебне функционалне компетенције које
се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 6:
Посебна функционална компетенција за област
рада Студијско-аналитички послови (Прикупљање
и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања
и анализирања доступних информација) – провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи из делокруга радног
места (Уредба о канцеларијском пословању) и
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о правима бораца, војних инвалида,
цивилних инвалида рата и чланова њихових породица и Закон о ратним меморијалима) – провераваће се писано путем симулације.
Посебне функционалне компетенције које
се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 7:
Посебна функционална компетенција за област
рада Инспекцијски послови (oпшти управни поступак и управни спорови и поступак инспекцијског
надзора и основе методологије анализе ризика) –
провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о раду) – провераваће се писано
путем симулације.

Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о социјалној заштити) – провераваће се
писано путем симулације.
Посебне функционалне компетенције које
се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 8:
Посебна функционална компетенција за област
рада Инспекцијски послови (oпшти управни поступак и управни спорови и поступак инспекцијског
надзора и основе методологије анализе ризика) –
провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о раду) – провераваће се писано
путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о социјалној заштити) – провераваће се
писано путем симулације.
Посебне функционалне компетенције које
се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 9:
Посебна функционална компетенција за област
рада Студијско – аналитички послови (Прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација)
– провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи из делокруга радног
места (Закон о државној управи) – провераваће
се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности организације и органа
(Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом) – провераваће
се писано путем симулације.
Посебне функционалне компетенције које
се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 10:
Посебна функционална компетенција за област
рада Студијско-аналитички послови (Прикупљање
и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања
и анализирања доступних информација) – провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи из делокруга радног
места (Закон о државној управи) – провераваће
се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности организације и органа
(Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом) – провераваће
се писано путем симулације.
Посебне функционалне компетенције које
се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 11:
Посебна функционална компетенција за област
рада Финансијско-материјални послови (Буџетски
систем РС, Планирање буџета и извештавање) –
провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за област
рада Студијско-аналитички послови (прикупљање
и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања
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и анализирања доступних информација, израда
секторских анализa) – провераваће се писано
путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – Професионално окружење, прописи
и акти из надлежности организације и органа
(Закон о државним службеницима) – провераваће
се писано путем симулације.

Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности организације и органа
(Закон о државној управи) – провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи из делокруга радног
места (Закон о заштити података о личности) –
провераваће се писано путем симулације.

Посебне функционалне компетенције које
се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 12:

Посебне функционалне компетенције које
се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 16:

Посебна функционална компетенција за област
рада Финансијско-материјални послови (Буџетски
систем РС, Извршење буџета) – провераваће се
писано путем симулације.

Посебна функционална компетенција за област
рада Управно-правни послови (Општи управни
поступак) – провераваће се писано путем симулације.

Посебна функционална компетенција за област
рада Студијско-аналитички послови (Прикупљање
и обрада податакa из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања
и анализирања доступних информација) – провераваће се писано путем симулације.

Посебна функционална компетенција за област
рада Студијско-аналитички послови (Прикупљање
и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања
и анализирања доступних информација) – провераваће се писано путем симулације.

Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи из делокруга радног
места (Закон о социјалној заштити) – провераваће
се писано путем симулације.

Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи из делокруга радног
места (Закон о државној управи) – провераваће
се писано путем симулације.

Посебне функционалне компетенције које
се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 13:

Посебне функционалне компетенције које
се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 17:

Посебна функционална компетенција за област
рада Послови међународне сарадње/европских
интеграција (Политички систем и спољна политика РС, процедуре припреме и закључивање међународних споразума) – провераваће се писано
путем симулације.

Посебна функционална компетенција за област
рада Послови управљања људским ресурсима
(Управљање људским ресурсима базирано на компетенцијама, Области управљања људским ресурсима: анализа послова, кадровска планирања,
регрутација, селекција, увођење у посао, стручно усавршавање, развој и инструменти развоја,
оцењивање, награђивање, управљање каријером)
– провераваће се писано путем симулације.

Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности организације и органа
(Закон о државној управи) – провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи из делокруга радног
места (Закон о закључивању и извршавању међународних уговора) – провераваће се писано путем
симулације.
Посебне функционалне компетенције које
се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 14:
Посебна функционална компетенција за област
рада Студијско-аналитички послови (прикупљање
и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања
и анализирања доступних информација, израда
секторских анализa) – провераваће се писано
путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности организације и органа
(Закон о министарствима) – провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи из делокруга радног
места (Закон о заштити података о личности) –
провераваће се писано путем симулације.
Посебне функционалне компетенције које
се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 15:
Посебна функционална компетенција за област
рада Информатички послови (TCP/IP и DNS и серверски оперативни системи (MS Windows, linux),
Хардвер, Информациона безбедност) – провераваће се писано путем симулације.
Бесплатна публикација о запошљавању

Посебна функционална компетенција за област
рада Студијско-аналитички послови (Прикупљање
и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања
и анализирања доступних информација) – провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи из делокруга радног
места (Закон о државним службеницима) – провераваће се писано путем симулације.
Посебне функционалне компетенције које
се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 18:
Посебна функционална компетенција за област
рада Послови управљања људским ресурсима
(Управљање људским ресурсима базирано на компетенцијама, Области управљања људским ресурсима: анализа послова, кадровска планирања,
регрутација, селекција, увођење у посао, стручно усавршавање, развој и инструменти развоја,
оцењивање, награђивање, управљање каријером)
- провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за област
рада Студијско-аналитички послови (Прикупљање
и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања и
анализирања доступних информација, израда секторских анализa) – провераваће се писано путем
симулације.
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи из делокруга радног
места (Закон о државним службеницима) – провераваће се писано путем симулације.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних комп-

тенција могу се наћи на сајту Министарства за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања
(http://www.minrzs.gov.rs/sr/dokumenti).
VII Провера понашајних компетенција за
сва извршилачка радна места: Понашајне компетенције (управљање информацијама,
управљање задацима и остваривање резултата,
орјентација ка учењу и променама, изградња и
одржавање професионалних односа, савесност,
посвећеност и интегритет и управљање људским ресурсима) – провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.
VIII 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 (усмено).
IX Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве за јавни конкурс: Образац
пријаве на конкурс шаље се поштом или непосредно на адресу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина
22-26, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за
попуњавање извршилачког радног места“.
X Лица која су задужена за давање обавештења о јавном конкурсу: Олга Пуљевић и
Јелена Шекуљица, тел. 011/3613-490, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања, од 10.00 до 13.00 часова.
XI 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.
XII Датум оглашавања: 08. септембар 2021.
године.
XIII Рок за подношење пријава на јавни
конкурс је осам дана и почиње да тече 09. септембра 2021. године и истиче 16. септембра 2021.
године.
XIV Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима
www.suk.gov.rs, на интернет презентацији Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања www.minrzs.gov.rs, на порталу е-Управе, на интернет презентацији Националне службе
за запошљавање или у штампаној верзији на
писарници Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања, Београд, Немањина
22-26.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс,
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку.
Подносилац пријаве се обавештава о додељеној
шифри у року од три дана од пријема пријаве,
достављањем наведеног податка на начин који је
у пријави назначио за доставу обавештења.
XV Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена
фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо
доказа о положеном државном стручном испиту,
подносе доказ о положеном правосудном испиту);
оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други
акти из којих се види на којим пословима, у ком
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периоду и са којом стручном спремом је стечено
радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни
конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о
распоређивању или премештају на радно место
у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису
именовани јавни бележници, приложени докази
могу бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних
судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године
у основним судовима, односно општинским управама.
XVI Рок за подношење доказа: Кандидати
који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од (5) пет радних дана
од дана пријема обавештења доставе наведене
доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који
се прилажу у конкурсном поступку, односно који
на основу достављених или прибављених доказа
не испуњавају услове за запослење, писмено се
обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену
адресу Министарства. Кандидати који конкуришу
на више радних места, која се разликују у погледу тражених доказа о дужини радног искуства 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), дужни су да их доставе, у оригиналу или
овереној фотокопији, према услову о дужини
радног искуства у струци из радних места на која
конкуришу. *За радна места под редним бројем 7.
и 8. оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном испиту за инспектора.
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 7. и 8. ).
XVII Трајање радног односа: За сва радна
места радни однос заснива се на неодређено
време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном
раду у трајању од шест месеци. Кандидати без
положеног државног стручног испита примају се
на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Сагласно члану 9 Закона о
државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган,
под једнаким условима доступна сва радна места
и да се избор кандидата врши на основу провере
компетенција. Положен државни стручни испит
није услов, нити предност за заснивање радног
односа.
XVIII Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве благо-

10

| Број 950 | 08.09.2021.

времене, 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. септембра 2021. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телеграмом на адресе које су навели у својим
пријавама.

На интернет презентацији Службе за управљање
кадровима: www.suk.gov.rs може се погледати
опис послова оглашених радних места.

Провера општих функционалних компетенција
компетенција ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати Србија, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило)
– за сва извршилачка радна места.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А

Провера посебних функционалних компетенција
ће се обавити у просторијама Министарства за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања
(Теразије 41, Београд и Немањина 22-26, Београд) – за сва извршилачка радна места.
Провера понашајних компетенција обавиће се
у Служби за управљање кадровима, у Палати
Србија Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2
(источно крило), а интервју са комисијом обавиће
се у просторијама Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Теразије 41,
Београд и Немањина 22-26, Београд – за сва извршилачка радна места.
Учесници конкурса који су успешно прошли једну
фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе
изборног поступка на контакте (бројеве телефона или имејл-адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.
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 / уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом члана 9 и
члана 103 Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано
је, између осталог, да у поступку који се покреће
по захтеву странке орган може да врши увид,
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када
је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити
сама. Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у
обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да
се прибаве његови подаци из службених евиденција.
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 (ова напомена се односи само за радна места под редним бројем 7. и 8.).
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази 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 јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени
посао), биће одбачене. Јавни конкурс спроводи
Конкурсна комисија коју је именовао министар за
рад, запошљавања, борачка и социјална питања.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.minrzs.gov.rs) и огласној табли Министарствa за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, на интерент презентацији Службе за
управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-Управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи
у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и
на особе женског пола.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ОПШТЕ
ПОСЛОВЕ
ОРГАНА ГРАДА ПРИШТИНЕ
На основу чл. 4, члана 94 и члана 102 Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“
бр. 21/2016, 113/17, 113/17 – др. закон и 95/18 –
др. закон), члана 12. став 1. Уредбе о спровођењу
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“,
95/2016),

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се извршилачко радно место
попуњава: Градска управа за послове градоначелника и опште послове органа града Приштине,
Грачаница, Томислава Секулића бб.
II Радно место које се попуњава:

1. Послови поступања по захтеву
за слободан приступ информацијама
од јавног значаја
звање млађи саветник
1 извршилац

Опис послова радног места: Прима захтеве, обавештава тражиоца о поседовању информација и
обезбеђује увид у документ који садржи тражену информацију; доставља информацију на одговарајући начин; доноси закључак о одбацивању
захтева као неуредног, ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року; одбија захтев
решењем; пружа тражиоцима неопходну помоћ за
остваривање њихових права утврђених Законом
о слободном приступу информацијама од јавног
значаја; предузима активности за унапређење
праксе постурања са носачима информација,
праксе одржавања носача информација, као и
праксе њиховог чувања и обезбеђења; подноси
годишњи извештај Поверенику о радњама органа града, предузетим у циљу примене овог закона, прослеђује захтев Поверенику уколико орган
власти не поседује документ који садржи тражену
информацију; стара се о изради и објављивању
Информатора о раду државног органа, његовом ажурирању и доступности заинтересованим
лицима; обавља и друге послове по налогу шефа
Одсека, руководиоца Одељења и начелника Градске управе.
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање у оквиру образовно-научног
поља друштвено-хуманистичких наука, научна
односно стручна област правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен
државни стручни испит; завршен приправнички
стаж у трајању од једне године; познавање рада
на рачунару.
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Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку:
У изборном поступку Конкурсна комисија врши
проверу знања и оцењивање:
1. Стручне оспособљености за рад на радном
месту увидом у податке из пријаве на јавни конкурс и приложених доказа и усмено, путем разговора са кандидатом.
2. Познавање:
- Закона о слободном приступу информацијама
од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/2004,
54/2007, 104/2009 и 36/2010 ),
- Закона о заштити података о личности („Сл.
гласник РС“, бр. 87/2018),
- Закона о општем управном поступку („Службени
гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 – аут. тумачење),
- рада на рачунару (MS Office пакет и интернет)
или увидом у доказ о познавању рада на рачунару,
3. Вештина комуникације – усмено, путем разговора.
III Место рада: Грачаница, Томислава Секулића бб.
IV Услови за рад на радном месту: да је пунолетан држављанин Републике Србије; да има прописано образовање; да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци; да му раније није престајао радни однос
у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе
због теже повреде дужности из радног односа; да
испуњава услове одређене законом, другим прописом и актом о систематизацији радних места.
V Трајање радног односа: Радни однос се
заснива на неодређено време.
VI Рок за подношење пријаве на конкурс и
садржина пријаве: Рок за подношење пријава
је 15 дана и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања јавног конкурса у публикацији
„Послови“ НСЗ.
Пријава на конкурс садржи: назив радног места
за које кандидат подноси пријаву, име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу
становања, број телефона, имејл-адресу, податке о образовању. Пријава на конкурс мора бити
својеручно потписана.
VII Докази који се прилажу уз пријаву на
конкурс:
- пријава са кратком биографијом и наводима о
досадашњем радном искуству, контакт телефон,
а по могућности интернет адреса ( e-mail);
- оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству (не старије од шест месеци );
- оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених;
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема у складу са условима радног места за које се подноси;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним
испитом уместо уверења о положеном стручном
испиту за рад у државним органима достављају
оригинал или оверену фотокопију уверења о
положеном правосудном испиту;
- уверење Министарства унутрашњих послова –
полицијске управе да кандидат није правоснажно
осуђиван на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци (издато након објављивања конкурса);
- 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
завршио приправнички стаж, односно стекао радно искуство).
За учеснике конкурса који су били у радном односу у државном органу, односно органу аутономБесплатна публикација о запошљавању

не покрајине или јединице локалне самоуправе,
поред наведених доказа, потребно је доставити
и доказ да им раније није престајао радни однос
у државном органу, односну органу аутономне
покрајине или јединице локалне самоуправе због
теже повреде дужности из радног односа.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код
јавног бележника.
VIII Адреса на коју се подносе пријаве:
Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса кандидат може доставити лично у Писарници
града Приштине у Грачаници, Томислава Секулића бб или препорученом пошиљком у затвореној коверти са назнаком „не отварати“, на адреси: Град Приштина – Градска управа за послове
градоначелника и опште послове органа града,
Конкурсној комисији „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места“, Томислава
Секулића бб, 38205 Грачаница.
IX Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу: Милена Декић, тел. 038/64-563.
X Место, дан и време када ће се спровести
изборни поступак: Cа кандидатима чије су
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и
потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном
радном месту, провера стручне оспособљености,
знања и вештина које се вреднују у изборном
поступку наведених у тексту јавног конкурса,
биће спроведен у просторијама Градске управе за
послове градоначелнике и опште послове органа
града Приштине у Грачаници, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на
контакте (бројеве телефона или e-mail адреси)
које наведу у својим пријавама.
НАПОМЕНА: Сходно члану 72 и 73 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе пробни рад је обавезан за
сва лица која нису заснивала радни однос у органу аутономне покрајине, јединици локалне самоуправе или државном органу и траје шест месеци.
Службенику који не задовољи на пробном раду
престаје радни однос.
Сходно члану 47 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе у радни однос на неодређено време може да
се прими лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у року од 6
месеци од дана заснивања радног односа, сагласно члану 131 истог закона.
Кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном
испиту подносе доказ о положеном правосудном
испиту.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа, Конкурсна
комисија одбациће закључком.
Овај оглас објављује се у публикацији „Послови“
НСЗ.
*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.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

ЛОЗНИЦ А
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА

Лозница, Карађорђева 2

Послови издавања локацијских
услова, припреме планских аката и
просторног планирања
2 извршиоца

УСЛОВИ: стручна спрема: високо образовање
из научне области техничко-технолошких наука (архитектонске, грађевинске или планерске
струке), стечено на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно дипл.
инж. архитектуре, дипл. грађевински инжењер
или дипл. просторни планер са стеченим образовањем на основним студијама од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит за рад у
органима државне управе и најмање једна година
радног искуства у струци.
Стручна оспособљеност, знања и вештине које
се проверавају у изборном поступку: Конкурсна
комисија вршиће проверу и оцењивање стручне
оспособљености усменим разговором са учесницима огласа, провером знања из Закона о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број
72/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020 и
52/2021) и Уредбе о локацијским условима („Сл.
гласник РС“, број 115/2020).
Кандидат треба да испуњава и остале услове
прописане Законом: да је пунолетан држављанин
Републике Србије, да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци, да му раније није престајао радни
однос у државном органу, односну органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа
и да испуњава остале услове одређене законом,
другим прописом и актом о систематизацији радних места.
Докази које кандидати прилажу уз пријаву на конкурс: оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених; оригинал или оверена
фотокопија уверења о држављанству (не старије
од 6 месеци); оригинал или оверена фотокопија
дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија уверења да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци (не старије
од 6 месеци); изјаву кандидата да му раније није
престао радни однос у државном органу, односно
органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из
радног односа; оригинал или оверена фотокопија
уверења о положеном државном стручном испиту
за рад у органима државне управ; доказ о радном
искуству у струци (потврда, решење или други
акти из којих се види на којим пословима, у ком
периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); личну и радну биографију.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној
фотокопији код јавног бележника, односно суда,
градској или општинској управи (ако су оверени
пре 28.02.2017. године).
Провера стручне оспособљености, знања и
вештина кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени
сви потребни докази и који испуњавају услове за
рад на оглашеним радним местима, назначене
вештине и знања биће проверени у просторијама
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Градске управа града Лозница, Карађорђева 2. О
датуму и времену спровођења изборног поступка кандитати ће бити обавештени телефонским
путем, путем електронске поште или поштом, на
бројеве и адресе које су навели у пријави.
Напомена: Кандидат који први пут заснива радни
однос у органима аутономне покрајине, органима јединице локалне самоуправе или државном
органу, подлеже пробном раду од шест месеци.
Кандидат без положеног државног испита за рад
у државним органима прима се на рад под условом да тај испит положи до окончања пробног
рада.
Пријаве на јавни конкурс са потребном доказима доставити на адресу: Градска управа града
Лозница, Карађорђева 2, са назнаком „За јавни
конкурс“, у року од 15 дана од дана објављивања
Јавног конкурса. Рок почиње да тече наредног
дана од дана оглашавања.
Пријаве доставити путем поште или лично, на
шалтер писарнице, приземље Градске управе.
Лице задужено за давање додатних обавештења
о јавном конкурсу: Зоран Зарић, у канцеларији бр.
111, телефон: 015/879-257.
Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју
је именовао начелник Градске управе града Лозница. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви тражени докази, биће одбачене
закључком конкурсне комисије.
Овај јавни конкурс се објављује у публикацији
„Послови” и на званичној интернет страници града Лозница: www.loznica.rs.

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

Самостални стручни сарадник

за односе са јавношћу и маркетинг
УСЛОВИ: научна/стручна област: менаџерске, техничке или друге одговарајуће струке, VII степен
стручне спреме у било ком занимању, радно искуство: 3 године. Посебна знања, вештине и компетенције: комуникативност и ефикасност; одлично познавање енглеског језика; рад на рачунару.
Опис послова и радних задатака радног места:
развија политику односа са јавношћу; развија и
одржава односе са медијима и јавношћу; конципира, развија и формулише комуникациону стратегију – онлајн комуникација, друштвене мреже;
координира организацију кампања, медијских и
других промотивних догађаја (сајмови образовања, међународни фестивал науке и образовања, недеља отворених врата итд.); припрема
информације, врши техничку припрему и ажурира
податке на интернет порталу, контролише садржај, односно званичну веб-презентацију Института; координира израду и припрема саопштења
за јавност; координира израду и припрема садржај презентација и публикација: промотивних
материјала, флајера, букмаркера, каталога итд.;
представља, односно делегира особу која представља активности Института у медијима и представља Институт на промотивним догађајима;
свакодневна анализа медија и праћење извештавања о студентима и запосленима на Институту;
уређивање интерних промотивних огласних табли у оквиру Института, пружа техничку подршку у организацији званичне посете; учествује у
припреми организовања посете, јавног наступа
и састанка; истражује, маркетиншки обрађује и
реализује могућности пласирања информација о
раду Института.
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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
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 (десет) дана
од дана објављивања.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПРЕКРШАЈНИ СУД У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ
Сремска Митровица

На основу одредбе члана 27к става 1 Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС“ број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014,
68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017,
95/2018, 31/2019, 72/2019,149/2020), члана
45 став 1, став 2, чл. 46, 47, 49 став 4, чл. 54,
55, 56, 61 Закона о државним службеницима
(„Службени гласник РС“, број 79/2005, 81/2005 –
испр., 83/2005 – испр., 64/2007, 67/2007 – испр.,
116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018,
157/2020), члана 8 став 4, у вези са чл. 2, чл. 9
став 3, чл. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 26 Уредбе
о интерном и јавном конкурсу за попуњавање
радних места у државним органима („Службени
гласник РС“ број 2/2019, 67/2021), Правилника о саставу конкурсне комисије, начину провере компетенције, критеријумима и мерилима за
избор за извршилачка радна места у судовима и
јавним тужилаштвима („Службени гласник РС“,
број 30/2019), члана 13 тачка 8 Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Прекршајном суду у Сремској Митровици посл. бр Су I-9 4/2019 од 07.03.2019. године, Одлуке о попуњавању извршилачког радног
места у Прекршајном суду у Сремској Митровици
путем јавног конкурса, број Су V-35 47/2021 од
11.08.2021. године, Прекршајни суд у Сремској
Митровици, оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА У ПРЕКРШАЈНОМ
СУДУ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
I Орган у коме се попуњава извршилачко
радно место: Прекршајни суд у Сремској Митровици, Светог Димитрија 39, 22000 Сремска Митровица

II Извршилачко радно место које се
попуњава:

Радно место записничар у звању
референт
1 (један) извршилац на неодређено
време

Опис послова: записничар обавља све дактилографске послове у предметима додељеним у рад
судији код кога је распоређен, води записнике,
пише позиве за рочишта, доставнице, повратнице, обавља послове по диктату код судије,
води рачуна о уредности списа који морају бити
полепљени хронолошким редом, дежура са
судијом по плану дежурства, обавља и друге
послове по налогу судије и председника суда.
Услови за рад: завршена средња школа
друштвеног, природног или техничког смера,
познавање рада на рачунару, положен испит за
дактилографа Iа или Iб класе, положен државни
стручни испит и најмање две године радног искуства у струци и потребне компетенције за рад
на овом радном месту.
III Општи услови за запослење за ово радно место: да је учесник конкурса држављанин
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао
радни однос због теже повреде дужности из радног односа; да учесник конкурса није осуђиван на
казну затвора од најмање 6 месеци.
IV У изборном поступку комисија ће проверити опште и посебне функционалне компетенције
и понашајне компетенције, након чега ће комисија обавити интервју са кандидатима. Провера
се обавља по следећим фазама:
1. Провера општих функционалних компетенција:
- организација и рад државних органа Републике
Србије (провера ће се вршити путем теста, писмено, у папирној форми);
- дигитална писменост (провера ће се вршити решавањем задатака – практичним радом на
рачунару или увидом у доказ – сертификат о
познавању рада на рачунару);
- пословна комуникација (провера ће се вршити
писменом симулацијом у папирној форми).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“, ако
поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и желите да на основу
њега будете ослобођени тестирања компетенције „дигитална писменост“, неопходно је да уз
пријавни образац, доставите и тражени доказ у
оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће
на основу приложеног доказа донети одлуку да
ли може или не може да прихвати доказ који сте
приложили уместо тестовне провере.
База питања за проверу општих функционалних
компетенција биће објављена на интернет страници овог суда: www.sm.pk.sud.rs.
2. Посебне функционалне компетенције
које ће се проверавати у изборном поступку су:
- Посебне функционалне компетенције
у области рада – административни послови
(канцеларијско пословање, припрема материјала
и вођење записника), рада дактилобироа (познавање прописа релевантних за надлежност и организацију судова, положен испит за дактилографа
Iа или Iб класе, (доказује се уверењем, сертификатом, који се подноси уз пријаву); провера ће се
вршити усменим путем, односно путем разговора
са кандидатом.
- Посебне функционалне компетенције за
радно место записничара – познавање реле-
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вантних прописа из делокруга радног места (Закона о државним службеницима); провера ће се
вршити усменим путем, односно путем разговора
са кандидатом.

шифри у року од 3 (три) дана од пријема пријаве
у Прекршајни суд, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначен за доставу
обавештења.

- Посебне функционалне компетенције за
радно место записничара – провера брзине и
тачности куцања – препис и диктат; провера ће
се вршити писаним путем на рачунару.

XII Докази које прилажу сви 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; фотокопија или очитана лична карта, уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање
6 месеци; потврда да кандидату није престајао
радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа; оригинал или
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству (потврда, решење
и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом
је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном државном
испиту.

3. Након провере општих и посебних функционалних компетенција спровешће се провера понашајних компетенција и то: управљање информацијама; управљање задацима и
остваривање резултата; оријентација ка учењу и
променама, изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет
– провера се врши на основу интервјуа, базираног
на компетенцијама.
4. Након провере понашајних компетенција конкурсна комисија ће обавити интервју са кандидатима који подразумева разговор са кандидатом у циљу процене мотивације за рад, на радном
месту и прихватање вредности државних органа
(обавља се усмено).
Све наведене комепетенције комисија ће проверити у року од 30 дана рачунајући од дана истека
рока, за пријаву на оглас по предметном конкурсу.
Свака фаза изборног поступка у селекцији кандидата биће елиминациона, а сходно одредбама
Правилника о саставу конкурсне комисије, начину
провере компетенција, критеријумима и мерилима
за избор на извршилачка радна места у судовима
и јавним тужилаштвима („Службени гласник РС“
број 30/2019).
V Место рада: Прекршајни суд у Сремској
Митровици, Одељење суда у Шиду, Улица цара
Душана 4, 22240 Шид.
VI Врста радног односа: Радни однос се заснива на неодређено време, уз обавезан пробни
рад за лица која први пут заснивају радни однос
у државном органу. Пробни рад траје 6 (шест)
месеци.
VII Адреса на коју се подносе пријаве: Улица Светог Димитрија 39, соба 14, или поштом на
наведену адресу, са назнаком: Пријава на јавни
конкурс за радно место записничар.
VIII Датум оглашавања: 08.09.2021. године.
IX Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је: 8 дана и почиње да тече наредног дана
од дана оглашавања конкурса на интернет презентацији и огласној табли Прекршајног суда у
Сремској Митровици, на порталу е-Управе и на
интернет презентацији и периодичним издању
огласа Националне службе за запошљавање.
Последњи дан за подношење пријава је
16.09.2021. године.
X Лице задужено за давање обавештења о
јавном конкурсу: Сања Рогуља Вељаноски, број
телефона: 022/600-105.
XI Пријава за јавни конкурс врши се на обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији Прекршајног суда у Сремској Митровици уз
текст конкурса или се може преузети у управи
Прекршајног суда. Образац пријаве мора бити
својеручно потписан.
Пријава на конкурс може се поднети путем поште
или непосредно на адресу наведену у тексту
огласа.
Приликом предаје пријава на јавни конкурс,
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку.
Подносилац пријаве се обавештава о додељеној
Бесплатна публикација о запошљавању

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и Општинама у којима нису
именовани јавни бележници приложени докази
могу бити оверени у Основним судовима, судским
јединицима, односно општинским управама као
поверени посао). Као доказ се могу приложити и
фотокопије докумената које су оверене пре првог
марта 2017. године, у Основним судовима, односно Општинским управама.
Уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених, државни службеник
може да поднесе решење о распоређивању или
премештају на радно место у државном органу
или решење да је нераспоређен.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци и уверење о положеном
државном испиту. Одредбом члана 9. и члана 103.
Закона о општем управном поступку („Службени
гласник РС“ број 18/2016) прописано је између
осталог, да у поступку који се покреће по захтеву
странке орган може да врши увид, прибавља и
обрађује личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција када је то неопходно
за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Потребно је
да кандидат у делу изјаве 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 (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, писаним
путем се обавештавају да су искључени из даљег
изборног поступка.

Провера општих функционалних компетенција,
посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција, као и интервју са конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама
Одељења Прекршајног суда у Шиду. Учесници
конкурса који су успешно прошли једну фазу конкурса обавештавају се о времену и месту спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или адресе), које наведу
у својим образцима пријавама.
XV Изборни поступак спровешће Конкурсна
комисија именована решењем Председника Прекршајног суда у Сремској Митровици.
XVI Изборни поступак: Списак кандидата који
испуњавају услове за запослење на радном месту
и међу којима се спроводи изборни поступак,
објављује се на интернет презентацији Прекршајног суда према шифрама.
НАПОМЕНА: Кандидат заснива радни однос на
неодређено време.
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.
Сви докази прилажу се на српском језику, а уколико су на страном језику морају бити преведени
на српски језик и оверени од стране овлашћеног
судског тумача.
Диплома којом се потврђује стручна спрема, а
која је стечена у иностранству, мора бити нострификована.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалих компетенција могу се наћи на интернет презентацији Прекршајног суда у Сремској Митровици.
Кандидат без положеног државног стручног испита прима се на рад под условом да тај испит положи у року од 6 месеци, од дана заснивања радног
односа, сходно чл. 102 Закона о државним службеницима РС. Кандидати са положеним државним
испитом немају предност у изборном поступку у
односу на кандидате без положеног државног
стручног испита.
Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће
се документација враћати искључиво на писани
захтев учесника.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији
www.sm.pk.sud.rs и огласној табли Прекршајног
суда у Сремској Митровици, на порталу е-Управе и на интернет презентацији и периодичним
издању огласа Националне службе за запошљавање.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве биће одбачене закључком Конкурсне комисије.

СУБОТИЦА
ОСНОВНИ СУД У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сенћански пут 1

Докази се достављају на горе наведену адресу
Прекршајног суда у Сремској Митровици.

Судијски помоћник – виши
судијски сарадник у звању
самостални сарадник

XIV Провера компетенција учесника конкурса проверава се у изборном поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и које
испуњавају услове предвиђене огласом о јавном
конкурсу на основу података наведених у образцу
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, а о започињању изборног поступка учесници конкурса биће обавештени путем телефона.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен правосуд-
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ни испит и најмање две године радног искуства
у струци након положеног правосудног испита
и потребне компетенције за ово радно место –
опште функционалне компетенције: организација и рад државних органа Републике Србије;
дигитална писменост; пословна комуникација.
Посебне функционалне компетенције у области
рада: судска управа: 1. познавање материјалних
и процесних прописа релевантних за надлежност суда, 2. познавање прописа релевантних за
судску управу, 3. познавање потврђених међународних уговора и општеприхваћених правила међународног права; посебне функционалне
компетенције за радно место судијски помоћник:
помаже судији у раду и реферисању, проучава
правна питања у вези са радом судија у појединим предметима, израђује нацрте судских одлука и припрема правне ставове за публиковање,
узима на записник тужбе, предлоге и друге поднеске и изјаве странака, врши самостално или под
надзором и но упутствима судије друге стручне
послове и друге послове по налогу председника
суда. Области знања и вештина: 1. поседовање
знања и вештина за израду нацрта судских одлука
и других аката; 2. поседовање знања и вештина
за израду нацрта правних схватања односно сентенци о заузетим правним ставовима; 3. вештине
презентације, вештине управљања поступком и
вештине извештавања у предметима; понашајне компетенције: управљање информацијама;
управљање задацима и остваривање резултата;
оријентација ка учењу и променама; изградња и
одржавање професионалних односа; савесност,
посвећеност и интегритет.
Радни однос се заснива на неодређено време.
Пробни рад је обавезан за оне који први пут
заснивају радни однос у државном органу. Положен државни стручни испит није услов, нити
предност за заснивање радног односа. Пробни
рад за радни однос на неодређено време траје
шест месеци.
Конкурсна комисија, стручна оспособљеност,
знања и вештине које се проверавају у изборном
поступку: јавни конкурс ће спровести Конкурсна
комисија именована одлуком Председника Основног суда у Суботици у саставу: Лиховић Мирза,
виши судијски сарадник, председник Комисије;
Чегар Тамара, судија, задужена за праћење рада
судијских помоћника, члан Комисије; Рајковић
Драгица, судија, члан Комисије. Заменици чланова Конкурсне комисије су: Зелић Светлана, судија,
заменик председника Комисије; Чобанов Векић
Бојана, виши судијски сарадник, заменик првог
члана Комисије, Јосић Гергић Мелинда, судија,
заменик другог члана Комисије.
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 Конкурсном комисијом.
Компетенције које се вреднују у изборном поступку: Сагласно чл. 9 Закона о државним службеницима, при запошљавању у државни орган кандидатима су под једнаким условима доступна сва
радна места. Избор кандидата врши се на основу
провере компетенција. Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој
се спроводи интервју са конкурсном комисијом.
Комисија ће проверавати компетенције редоследом како је наведено. Укупан број бодова који
се могу доделити кандидату у провери компетенција у изборном поступку износи: 60 бодова (обзиром да је извршилачко радно место) од
чега за: (1) опште функционалне компетенције
- највише 9 бодова, (2) посебне функционалне
компетенције - највише 20 бодова, (3) понашајне компетенције - највише 25 бодова, (4) интервју са Комисијом - највише 6 бодова. Кандидати
који су освојили један бод у провери одређене
компетенције, искључују се из даљег изборног
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поступка. I Компетенције које се проверавају у
изборном поступку: 1. Опште функционалне компетенције: организација и рад државних органа
Републике Србије; дигитална писменост; пословна комуникација; организација и рад државних
органа Републике Србије се проверава путем теста са питањима затвореног типа који кандидати
решавају обележавањем једног од више понуђених одговора а према бази задатака коју формира и ажурира Служба за управљање кадровима
www.suk.gov.rs. Дигитална писменост се проверава решавањем задатака практичним радом на
рачунару, а према бази задатака коју формира и
ажурира Служба за управљање кадровима www.
suk.gov.rs. Пословна комуникација се проверава писменом симулацијом према материјалу за
припрему кандидата који се може наћи на сајту
Службе за управљање кадровима: www.suk.
gov.rs. 2. Посебне функционалне компетенције:
Област рада судска управа: познавање материјалних и процесних прописа релевантних за
надлежност суда; познавање прописа релевантних за судску управу; познавање потврђених
међународних уговора и опште прихваћених правила међународног права посебне функционалне
компетенције за радно место судијски помоћник.
Области знања и вештина: поседовање знања
и вештина за израду нацрта судских одлука и
других аката; поседовање знања и вештина за
израду нацрта правних схватања односно сентенци о заузетим правним ставовима; вештине
презентације, вештине управљања поступком
и вештине извештавања у предметима, посебне функционалне компетенције проверавају се
писаним и усменим путем. Облик писане провере
посебних функционалних компетенција је тест.
Облик усмене провере посебних функционалних
компетенција је разговор са кандидатом. На писменом тесту проверавају се компетенције кандидата које су прописане у условима за рад на
радном месту у акту којим се уређује унутрашње
уређење и систематизација радних места органа
и које су наведене у огласу. Разговор са кандидатом захтева да се у усменом облику да предлог решења одређеног задатка који је типичан за
обављање послова на одређеном радном месту
за које је расписан конкурс. 3. Понашајне компетенције: управљање информацијама; управљање
задацима и остваривање резултата; оријентација
ка учењу и променама; изградња и одржавање
професионалних односа; савесност, посвећеност
и интегритет. Провера понашајних компетенција
ће се вршити путем интервјуа базираног на компетенцијама, уз учешће дипломираног психолога. 4. Интервју са конкурсном комисијом: Након
што се изврши провера компетенција кандидата,
Комисија ће приступити разговору са кандидатима (интервју) у циљу процене мотивације за рад
на радном месту и прихватања вредности државних органа. Када је реч о временском оквиру провере компетенција, изборни поступак би требао
да отпочне до 11.10.2021. године. 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. Комисија ће на основу постигнутих резултата кандидата у свим фазама изборног поступка сачинити листу свих кандидата који
су испунили мерила прописана за избор рангирањем према резултатима кандидата од највећег
ка најмањем. Комисија ће листу кандидата који
су испунили мерила за избор доставити председнику Основног суда у Суботици.
Адреса на коју се подноси попуњен образац
пријаве: Пријаве на конкурс са документима и
уз кратку биографију шаљу се поштом на адресу
Основни суд у Суботици, 24000 Суботица, Сенћански пут 1 или се могу предати на пријемном шалтеру суда са назнаком „За јавни конкурс”.
Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу: Аврам Весо – секретар Суда, тел.
064/659-3633.

Општи услови за запослење: Као државни службеник може да се запосли пунолетан држављанин Републике Србије који има прописану стручну спрему и испуњава остале услове одређене
законом, другим прописом и правилником о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у државном органу, ако му раније
није престајао радни однос у државном органу
због теже повреде дужности из радног односа и
није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци и да се против њега не води кривични поступак. Рок за подношење пријава: Рок за
подношење пријава је 8 дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање. Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан
на интернет презентацији Службе за управљање
кадровима, као и на интернет презентацији Основног суда у Суботици. 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.
Докази које прилажу кандидати који су успешно
прошли фазе изборног поступка пре интервјуа
са Конкурсном комисијом: кратка биографија,
оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству Р.Србије; оригинал или оверена
фотокопија уверења о положеном правосудном
испиту; оригинал или оверена фотокопија уверења надлежног органа да се не води кривични
поступак нити је подигнута оптужница која је стала на правну снагу: оригинал или оверена фотокопија уверења надлежног органа да кандидат
није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци; оригинал или оверена фотокопија уверења надлежног органа да кандидату раније није
престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија
дипломе о завршеном правном факултету; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврда, решење и други акти
из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно
искуство). Државни службеник који се пријављује
на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на
радно место у органу у коме ради или решење да
је нераспоређен. Сви докази се прилажу у оригиналу или у овереној фотокопији.
Напомена: Законом о општем управном поступку
(„Службени гласник РС”, број 18/16 и 95/18) прописано је, између осталог, да су органи у обавези
да по службеној дужности, када је то непходно
за одлучивање у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и
прибављају личне податке о чињеницима садржаним у службеним евиденцијама, осим ако
странка изричито изјави да ће податке прибавити
сама. Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење
надлежног органа да се не води кривични поступак нити је подигнута оптужница која је стала
на правну снагу, уверење надлежног органа да
кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци; уверење надлежног органа
да кандидату раније није престајао радни однос
у државном органу због теже повреде дужности
из радног односа. Потребно је да кандидат у делу
Изјава у обрасцу пријаве, заокружи на који начин
жели да се прибаве његови подаци из службених
евиденција.
Рок за подношење доказа: Кандидати који су
успешно прошли претходне фазе изборног
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Трговина и услуге

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 Основног суда у Суботици. Датум и место провере компетенција кандидата у изборном поступку: Кандидати 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, биће обавештени о времену
у којем ће се изборни поступак спровести. Изборни поступак би требало да отпочне до 11.10.2021.
године. Провера компетенција и интервју обавиће
се у просторијама Основног суду у Суботици. Кандидати који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о времену и месту
спровођења наредне фазе изборног поступка.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс
се оглашава на интернет презентацији и огласној табли суда, на порталу е-управе и на интернет презентацији и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање. Сви изрази,
појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком
роду, односе се без дискриминације и на особе
женског пола.

Трговина и услуге
„АВАЛА СТАР“ ДОО БЕОГРАД
11000 Београд – Палилула
Пут за Ада Хују 9
тел: 060/5100-555

Сервир – послуживање хране и пића
на одређено време од 12 месеци
20 извршилаца

Опис посла: послуживање хране и пића, рад у
кухињи.
УСЛОВИ: I, II, III степен стручне спреме; без
обзира на радно искуство; рад у сменама, рад ван
просторија послодавца, пробни рад. Кандидати
треба да се јаве на контакт телефон: 060/5100555 или на e-mail: mirjana.raicevic@avalastar.rs.
Трајање конкурса: 30.10.2021.

Оператер у контакт-центру за
интернет продају
на одређено време до 12 месеци
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира на
занимање.
ОСТАЛО: Пријаве слати на e-mail: jelena.novarlic@
delhaize.rs, до 30.09.2021. године.

„МОСТ ММ“ ДОО ЋИЋЕВАЦ
37210 Ћићевац, Карађорђева 239
тел. 063/634-266

Магационер

на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: од I до IV нивоа квалификација, без
обзира на занимање; радно искуство није неопходно, рад у сменама. Заинтересовани кандидати
могу се јављати на контакат телефон: 063/634266 или лично у маркету „МОСТ ММ“ ДОО у
Ћићевцу. Рок за пријављивање на конкурс је
30.09.2021. године.

„HONEY TASTE“ DOO
Жабари, Кнеза Милоша 23
тел. 069/4463-990

Продавац меда

за рад у Београду (Врачар)
УСЛОВИ: III степен стручне спреме. Заинтересовани кандидати треба да пошаљу CV на e-mail:
eldingfa@gmail.com или да се јаве на наведени
број телефона. Рок за пријављивање: 30 дана.

ДРУШТВО ЗА ХОТЕЛСКЕ,
УГОСТИТЕЉСКЕ И ТУРИСТИЧКЕ
УСЛУГЕ – EXCELSIOR
11000 Београд, Кнеза Милоша 5

Собарица

на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме;
место рада: Врачар; без обзира на радно искуство; рад у сменама.

Конобар

„DELHAIZE SERBIA“ DOO

на одређено време
2 извршиоца

11070 Нови Београд
Јурија Гагарина 14
тел. 065/3495-234

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; без обзира
на радно искуство; рад у сменама; место рада:
Врачар.

Комисионар у интернет продаји

ОСТАЛО: Трајање конкурса: 15 дана. Директно
упућивање кандидата према договореним терминима за разговор, Кнеза Милоша 5, од 11 до 16
часова. Јављање кандидата на контакт телефон:
062/8804-688.

на одређено време до 12 месеци
15 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира на
занимање.

„МЕТАЛАЦ“ АД

Магационер/достављач у интернет
продаји

32300 Горњи Милановац
Кнеза Александра 212

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира на
занимање.

на одређено време
3 извршиоца

на одређено време до 12 месеци
12 извршилаца

Ковач

ма. Нудимо могућност заснивања радног односа
на неодређено време, могућност напредовања,
прилику за стручно усавршавање. Оглас остаје
отворен до попуне радног места. Пријаве са биографијом и доказима о испуњавању услова доставити на имејл-адресу: karijera@metalac.com или
поштом на адресу: Металац АД – Служба за људске ресурсе, Кнеза Александра 212, 32300 Горњи
Милановац.

„ACECO“ DOO
32000 Чачак, Јежевица бб
e-mail: info@aceco.rs

Возач
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, без
обзира на занимање; возачка дозвола Б категорије; теренски рад. Трајање конкурса: 15.09.2021.
Заинтересовани кандидати своје пријаве шаљу на
e-mail: info@aceco.rs.

„ПРОФИ-АЛУПЛАСТ” ДОО
32000 Чачак, Милутина Мандића бб
e-mail: office@profi-aluplast.com

Пословни секретар
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економски
техничар; возачка дозвола Б категорије, познавање рада на рачунару, енглески језик – А1 ниво;
радно искуство пожељно али не и неопходно.
Трајање конкурса: 15.09.2021. Кандидати своје
пријаве шаљу на e-mail: office@profi-aluplast.com.

„РАДОЈКОВИЋ“ ДОО
18360 Сврљиг, Душана Тривунца 113

Вулканизер

за рад у Нишу
УСЛОВИ: Опис послова: замена гума, прање
аутомобила и тепиха. Заинтересовани кандидати се јављају на контакт телефон: 069/5854179 или шаљу своју биографију на мејл-адресу:
radojkovicdoo.95@gmail.com.

„GOLDFOODS & DRINKS“ DOO
18000 Ниш, Копитарева 25

Помоћни радник у кухињи
на одређено време

УСЛОВИ: Опис посла: помоћни послови на припреми хране, рад на припреми објекта. Заинтересовани кандидати се јављају на контакт телефон:
069/161-9990 (Андријана Стојичић) или лично на
адресу послодавца: Копитарева 25, Ниш.

STUDIO LEPOTE „S-LINE SW“
21241 Каћ
тел. 063/871-2872
e-mail: silvanavasiljevic.kac@gmail.com

Фризер

на одређено време
УСЛОВИ: II, III или IV степен стручне спреме у
било ком занимању. Јављање кандидата на контакт телефон: 063/871-2872.

„ТРГОЦЕНТАР“ ДОО, БЕОГРАД

Возач/достављач у интернет продаји
на одређено време до 12 месеци
10 извршилаца

Опис посла: Израда и обликовање делова за возила, технологијом топлог ковања и уз праћење техничко-технолошке документације и коришћење
алата и машина.

Београд, Вишњичка 61а
тел. 064/8031-038, 060/6081-054
е-mail: posao@skrozdobrapekarа.rs

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира на
занимање, возачка дозвола Б и Ц категорије.

УСЛОВИ: I–IV степен стручне спреме, познавање
материјала и радно искуство у ковачким послови-

200 извршилаца – 15 особа
са инвалидитетом

Бесплатна публикација о запошљавању

Продавац у пекари
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Трговина и услуге

Пекач

200 извршилаца – 15 особа
са инвалидитетом

Припремач пице

200 извршилаца – 15 особа
са инвалидитетом

Кувар

100 извршилаца – 15 особа
са инвалидитетом
УСЛОВИ: без обзира на радно искуство. Рад у
сменама, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз. Рок трајања конкурса: до
попуне. Заинтересовани кандидати могу да се
јаве на горе наведене бројеве телефона.

„ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ ДОО БЕОГРАД
Нови Београд, Милутина Миланковића 1
тел. 065/2377-535
е-mail: nikola@energorazvoj.rs

Ауто-бравар

место рада: Врчин
2 извршиоца
УСЛОВИ: без обзира на образовање; неопходно
радно искуство у траженом занимању; возачка
дозвола Б категорије. Обезбеђен смештај, пробни рад 1 месец. Трајање конкурса: до попуне.
Заинтересовани кандидати могу своје пријаве
да доставе путем мејла или да се јаве на контакт
телефон послодавца.

„ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ ДОО БЕОГРАД
Нови Београд, Милутина Миланковића 1
тел. 065/2377-535
е-mail: nikola@energorazvoj.rs

Хидрауличар/механичар
место рада Врчин

УСЛОВИ: без обзира на образовање; неопходно
радно искуство у траженом занимању; возачка
дозвола Б категорије. Обезбеђен смештај, пробни рад 1 месец. Трајање конкурса: до попуне.
Заинтересовани кандидати могу своје пријаве
да доставе путем мејла или да се јаве на контакт
телефон послодавца, особа за контакт: Петроније
Миленковић.

ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ
„ROBERT BOSCH“ ДОО БЕОГРАД
Нови Београд, Омладинских бригада 90е
тел. 022/405-192
e-mail: posao@bosch.com

Оператер производне линије

на одређено време 2 године,
место рада: Пећинци, Шимaновци
250 извршилаца
УСЛОВИ: I–IV ниво квалификација; без обзира на
радно искуство. Пуно радно време, пробни рад
1 месец, рад у сменама, ноћни рад, обезбеђен
превоз, обезбеђенa исхрана. Трајање конкурса: 30.09.2021. Заинтересовани кандидати могу
своје радне биографије да доставе на горе назначен имејл или да контактирају послодавца путем
телефона, особа за контакт: Здравка Тривановић.

„CITY FLY CATERING“
DOO BEOGRAD
Београд, Сташка Сондермајера 7

Возач

на одређено време, место рада:
општина Чукарица
10 извршилаца
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УСЛОВИ: средња стручна спрема; искуство у раду
минимум 6 месеци. Рад у сменама. Трајање конкурса: до попуне. Начин конкурисања: позвати на
телефон: 064/6583-281 (Ана Бошковић); e-mail:
igor.boskovic@cityflycatering.rs.

Кувар

на одређено време, место рада:
општина Чукарица
10 извршилаца
УСЛОВИ: средња стручна спрема; искуство у раду
минимум 6 месеци. Рад у сменама. Трајање конкурса: до попуне. Начин конкурисања: позвати на
телефон: 064/6583-281 (Ана Бошковић), e-mail:
igor.boskovic@cityflycatering.rs.

Помоћни радник у кухињи

на одређено време, место рада:
општина Чукарица
10 извршилаца
УСЛОВИ: средња стручна спрема; искуство у раду
минимум 3 месеца. Рад у сменама. Трајање конкурса: до попуне. Начин конкурисања: позвати на
телефон: 064/6583-281 (Ана Бошковић), e-mail:
igor.boskovic@cityflycatering.rs.

CENTRAL POINT HOTEL
Београд, Таковска 37

Помоћни кувар
Опис посла: одлично је упознат са свим артиклима из хотелских јеловника; одговара за производњу хране у додељеној секцији; уверава се
да припрема и презентација хране у сваком тренутку задовољава највише стандарде; уверава
се у адекватну грамажу хране за одређена јела,
води бригу о залихама хране и инвентару своје
секције, саветује свог надређеног, шефа кухиње
или заменика шефа кухиње уколико примети да
неки од артикала хране тражи хитно коришћење
или пажњу, уверава се у максималан труд запослених како би се постигли што бољи и ефикаснији
резултати услуживања хотелских гостију, одговоран је за уредност и чистоћу секције, њеног
инвентара и њеног особља, надгледа, оцењује,
координише и обучава запослене у секцији како
би се остварила константна продуктивност,
израђује дневне, недељне, и месечне извештаје
везане за свој сектор, води евиденцију о утрошеном материјалу и оствареном промету кухиње,
поштује HACCAP и PEST контролу као и класификацију уклањања отпадака хране, надгледа оперативне радње како би увидео место и начин за
побољшање сервиса, перформансе и безбедности
у свом сектору, организује и води тренинг програм за своје запослене, решава проблеме запослених, евалуира њихову перформансу и по потреби регрутује нова лица.

те, сакупља, бележи и чува сву потребну документацију у вези са плаћањима ка/од хотела,
одговара на телефонске позиве и писане упите
гостију и сходно захтевима прави резервације,
прима и оставља поруке за госте хотела, обавља
административне послове на рецепцији, прегледа дневне белешке, упутства и извештаје у систему са циљем да добије што бољи увид у све
дневне операције и активности рецепције, прегледа стање заузетих, слободних и блокираних
соба, као и специјалне захтеве гостију, дочекује
и испраћа госте, обавља check-in и check-out процедуре, у циљу боље организације послова константно одржава комуникацију са осталим секторима, спремност за рад у ноћној смени.
УСЛОВИ: ССС, ВСС, 1 година радног искуства
у сектору, познавање енглеског језика, добро
познавање MS Office-а. Наша понуда: адекватна
и редовна новчана примања, уговор о раду током
целе године, регуларно радно време, пријатна радна атмосфера, могућност напредовања и
усавршавања. Послати CV на мејл-адресу: hr@
centralpointhotel.com.

Собарица
Опис посла: одржава комплетну хигијену хотелских соба, купатила, ходника, спремишта, лифтова, степеништа и осталих пратећих простора,
собарица одржава хигијену свих хотелских простора, изузев кухињског блока, магацина и котловнице, по налогу и распореду рада који добија
од шефа смене од домаћице хотела, у процесу
рада придржава се добијених упутстава: како се
и којим средствима чисте одређени материјали и
предмети и како се рукује апаратима за чишћење,
сноси одговорност за кључ/картицу коју користи
у току рада, техничке неисправности пријављује
шефу смене или домаћици хотела, нађене ствари, заборављене у простору који чисти, предаје
шефу смене, ради завођења у књигу заборављених ствари, учествује у акцијама генералног
сређивања, како је то планом предвиђено, у току
рада рационално користи потрошни материјал
и енергенте, обавља и друге послове по налогу
непосредног руководиоца, за свој рад одговорна
је шефу смене и домаћици хотела.
УСЛОВИ: средња стручна спрема. Наша понуда: уговор о раду током целе године, адекватна,
редовна новчана примања и могућност добијања
бонуса, покривени трошкови здравственог и
социјалног осигурања од стране послодавца,
регуларно радно време, прековремени рад по
потреби уз надокнаду, пријатна радна атмосфера,
могућност напредовања и усавршавања. Послати
CV на мејл адресу: hr@centralpointhotel.com.

УСЛОВИ: средња стручна спрема и 3 године искуства у сектору, предност је познавање енглеског
језика. Наша понуда: адекватна и редовна новчана примања, уговор о раду током целе године,
регуларно радно време, пријатна радна атмосфера, прековремени рад по потреби уз надокнаду,
могућност напредовања и усавршавања. Послати
CV на мејл-адресу: hr@centralpointhotel.com.

Рецепционер
Основни задаци и одговорности: Извршава свакодневне рецепцијске послове, по потреби ажурира фолије и затвара их уколико су сви трошкови
подмирени, како би имао увид у тренутно стање
плаћених/неплаћних рачуна на почетку сваке
своје смене проверава хотелски биланс, обавља
разне административно-финансијске послове
рецепције при процесу одјављивања госта из
хотела или при банковном трансферу, припрема
рачуне и документацију за наплату, врши преауторизацију и ауторизацију, проверава стање на
рачуну госта, броји кеш новац и сортира банкно-

Посао се не чека,
посао се тражи
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Медицина

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

Медицински техничар општег смера
за потребе Центра за онкологију и
радиотерапију, на одређено време од 2
године, са пробним радом од 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; 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) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Универзитетском клиничком
центру Крагујевац. Посебан услов за заснивање
радног односа је радно искуство у здравственој
установи терцијарног нивоа здравствене заштите у Центру за онкологију и радиотерапију у
трајању од најмање 12 месеци. Уз пријаву се
подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; уверење о положеном стручном испиту одговарајућег профила;
сведочанство за сваки завршен разред средње
школе; уверење о држављанству РС; извод из
матичне књиге рођених; извод из матичне књиге
венчаних (ако је кандидат променио презиме);
кратка биографија са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. Као доказ радног искуства
(укључујући стручно оспособљавање и усавршавање) кандидати треба да доставе доказ/потврду
о радном/волонтерском стажу у струци од стране надлежне службе/установе на терцијарном
нивоу здравствене заштите. Кандидати који уђу
у ужи избор биће позвани на разговор. Приликом
заснивања радног односа, изабрани кандидат је
дужан да достави: лекарско уверење као доказ
о здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос; доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница
није ступила на правну снагу и да није покренута
истрага (уверење надлежног суда); уверење да
кандидат није осуђиван за кривична дела која га
чине неподобним за рад у здравственој установи
(уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице); дозволу за рад – лиценцу коју је
издала надлежна комора (ако је кандидат у радном односу) или решење о упису у комору (ако
кандидат није у радном односу) за радно место.
Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене документе у захтеваном року, са њим се
неће засновати радни однос. Пријавом на оглас
кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Универзитетски клинички центар Крагујевац. Оглас је
објављен и на сајту Министарства здравља Републике Србије и сајту Универзитетског клиничког
центра Крагујевац. Рок за подношење пријава
је осам (8) дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту
Универзитетског клиничког центра Крагујевац
(www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани
могу захтевати повраћај конкурсне документације. Телефон за контакт: 034/505-273. Пријаве
се подносе лично, у затвореној коверти, преко
писарнице Универзитетског клиничког центра
Крагујевац или путем поште на адресу: Универзитетски клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити
за које се радно место конкурише: „Пријава на
оглас за пријем у радни однос за радно место...
(навести тачан профил за који кандидат подноси
пријаву)“.
Бесплатна публикација о запошљавању

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

Лекар опште медицине

на одређено време због
повећаног обима посла
(до краја календарске године),
у екипи хитне медицинске помоћи

Лекар опште медицине

на одређено време ради замене
привремено одсутних запослених
(до краја календарске године),
у екипи хитне медицинске помоћи
2 извршиоца
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник
РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17
– одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење) и посебни услови утврђени Правилником
о унутрашњој организацији и систематизацији
послова у Заводу. Посебни услови: VII/1 степен
стручне спреме, медицински факултет и положен стручни испит. Заинтересовани кандидати
подносе следећа документа у оригиналу или
овереној копији: диплому медицинског факултета, уверење о положеном стручном испиту,
лиценцу или решење о упису у Лекарску комору
Србије, уверење о држављанству РС, извод из
матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена кандидата), 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); кратку биографију, са
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом.
Приликом заснивања радног односа канадидат
је дужан да достави лекарско уверење као доказ
о здравственој способности за заснивање радног
односа на радним местима са повећаним ризиком
према Акту о процени ризика. Пријавом на оглас
кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Завод за
хитну медицинску помоћ Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у листу „Послови“ Националне службе за
запошљавање. Оглас је објављен и на интернет
презентацији Министарства здравља РС и интернет презентацији Завода. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати
који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу
бити важни за одлуку о пријему. По завршетку
конкурса предата документа се неће враћати
кандидатима. Контакт телефон: 034/6312-306.
Пријаве се подносе лично или путем поште у
затвореној коверти (препоручено) на адресу:
Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац,
Улица слободе бб, 34000 Крагујевац, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос
на радно место: лекар опште медицине у екипи
ХМП, због повећаног обима посла“ или: „лекар
опште медицине у екипи ХМП ради замене привремено одсутних запослених“.

www.nsz.gov.rs

ДОМ ЗДРАВЉА ОЏАЦИ
Оџаци, Мостонга 25
тел. 025/5742-554

Доктор медицине

на одређено време до краја године
2 извршиоца
Опис послова: обавља прегледе пацијената и
упућује их на помоћне дијагностичке прегледе, поставља рану или дефинитивну дијагнозу,
одређује одговарајуће терапије, упућује пацијенте на консултативно-специјалистичке прегледе, на стационарно лечење или рехабилитацију,
врши оцену здравственог стања и радне способности, упућује пацијенте на лекарску комисију,
издаје лекарско уверење за суд, обавља мале
хируршке и остале интервенције, обавља кућне
посете, врши утврђивање смрти (мртвозорство),
води прописане евиденије, обавља прегледе и
дијагностику која је неопходна, одређује начин и
врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује
врсту и дужину кућног лечења, прописује лекове и медицинска средства, као и одређене врсте
медицинско-техничких помагала, води прописану
медицинску документацију о здравственом стању
и лечењу осигураника, као и друге послове у вези
свог радног места.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/1
степен стручне спреме. Доставити: копију доказа
о положеном стручном испиту (дозвола за рад –
лиценца), оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, кратку биографију. Пријаве слати
на Правну службу Дома здравља Оџаци, Мостонга
25, 25250 Оџаци. Рок за подношење пријава је 5
дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
се неће узети у разматрање. Рок за доношење
одлуке о избору кандидата је 30 дана.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ
БАЊИЦА
11000 Београд
Михаила Аврамовића 28

Доктор медицине – специјалиста у
операционим салама (специјалиста
анестезиологије, реаниматологије и
интензивне терапије)
2 извршиоца

УСЛОВИ: медицински факултет; положен стручни
испит; положен специјалистички испит из анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије; познавање најмање једног страног језика;
пожељно је претходно радно искуство у стационарним здравственим установама на истим или
сличним пословима. Кандидати су обавезни да
доставе: оверен препис или фотокопију дипломе
о завршеном медицинском факултету – VII степен стручне спреме (са просечном оценом студирања), оверен препис или фотокопију дипломе о
положеном стручном испиту, оверен препис или
фотокопија уверења о положеном специјалистичком испиту из анестезиологије, реаниматологије
и интензивне терапије, оверен препис или фотокопију дипломе о положеном испиту за научно звање магистра и/или доктора наука (ако га
кандидат има), доказ о радном искуству у струци
након положеног испита на пословима пружања
здравствене заштите, укључујући и волонтерски
стаж (фотокопија радне књижице или потврда
послодавца), фотокопију лиценце, фотокопију
личне карте или очитану личну карту, биографију
са адресом и контакт телефоном.

Доктор медицине
3 извршиоца

УСЛОВИ: медицински факултет; положен стручни испит; познавање најмање једног страног
језика; пожељно је претходно радно искуство
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у стационарним здравственим установама на
истим или сличним пословима. Кандидати су обавезни доставе: оверен препис или фотокопију
дипломе о завршеном медицинском факултету
– VII степен стручне спреме (са просечном оценом студирања), оверен препис или фотокопију
дипломе о положеном стручном испиту, доказ о
радном искуству у струци након положеног испита на пословима пружања здравствене заштите,
укључујући и волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или потврда послодавца), фотокопију лиценце, фотокопију личне карте или очитану личну карту, биографију, са адресом и контакт
телефоном.
ОСТАЛО: Пробни рад је шест месеци. Пријаве са
непотпуном документацијом или које нису у складу са условима овог огласа, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране. Кандидати који
уђу у ужи избор ће бити позвани на разговор.

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

Спремач/спремачица просторија
у којима се пружају здравствене
услуге

на одређено време по основу замене
УСЛОВИ: II степен стручне спреме, основно образовање, 6 месеци радног искуства на одговарајућим пословима. Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију, фотокопију личне карте,
фотокопију дипломе о завршеној школи (основно образовање), 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 у раду,
додатно образовање или способљеност, дужина
трајања школовања и сл.). Приликом заснивања
радног односа, кандидати су дужни да доставе
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се 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.

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

Доктор медицине

на одређено време ради замене, до
повратка запослене са трудничког
боловања, породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета, за
рад на пословима доктора медицине
изабраног лекара у Одељењу за
здравствену заштиту одраслих
становника, Службе за здравствену
заштиту одраслих становника са хитном
медицинском помоћи, кућним лечењем
и стоматолошком делатношћу, Дома
здравља Ћићевац
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/1
степен стручне спреме, положен стручни испит
и дозвола за рад – лиценце издате од надлежне
коморе (ако је кандидат из радног односа) или
решење о упису у комору (ако кандидат није у
радном односу). Заинтересовани кандидати уз
пријаву као доказе подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету; оверену фотокопију потврде о положеном
стручном испиту; потврду – препоруку о радном
искуству након положеног стручног испита на
пословима здравствене струке; оверену фотокопију дозволе за рад – лиценце издате од надлежене коморе (ако је кандидат из радном односа)
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или решење о упису у комору (ако кандидат није
у радном односу), кратку биографију. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Приликом заснивања
радног односа, кандидати су дужни да доставе
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се примају. Неблаговремене и непотпуне пријаве које нису у складу са условима овог огласа неће се разматрати.
Пријаве слати на адресу: Дом здравља Ћићевац,
Улица Светог Саве 19а, 37210 Ћићевац или лично
доставити у писарници Дома здравља Ћићевац на
истој адреси.

ДОМ ЗДРАВЉА ОПОВО
26204 Опово, Бориса Кидрича 4

Виши радиолошки техничар
са пробним радом од 3 месеца

Опис послова: даје упутства пацијенту о припреми за снимање и о понашању приликом снимања;
поставља пацијента у одговарајући положај за снимање; припрема апаратуру и материјал потребан
за снимање; снима пацијента, развија филм и процењује квалитет снимка; примењује одговарајуће
мере заштите пацијента, заштите особља и простора и прати нежељена дејства зрачења, обавља и
друге послове по налогу непосредног руководиоца
из домена своје стручне спреме и искуства стеченом радом ради и друге послове из свог делокруга по налогу главне сестре Дома здравља Опово,
којој непосредно одговара за свој рад.
УСЛОВИ: високо образовање: на основним студијама првог степена (струковне студије), по
пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Заинтересовани кандидати, уз пријаву, као доказе о испуњавању наведених услова подносе следећа документа: кратку
пословну биографију (са контакт подацима), оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са
којом конкуришу, оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, решење о упису
у Комору медицинских сестара и здравствених
техничара Србије, доказ о радном стажу, уколико
кандидат има радни стаж (копија радне књижице, листинг из ПиО фонда и друго), уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених.
Пријаве на оглас доставити на адресу: Опово,
Бориса Кидрича 4, лично или путем поште. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за
обраду података о личности ради пријема у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Оглас се објављује на веб-сајту Министарства
здравља Републике Србије, на огласној табли НСЗ
– Испостави Ковачица, веб-сајту и огласној табли
Дома здравља Ковачица и остаје отворен 8 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.

Медицинска сестра – техничар
у амбуланти
са пробним радом од 3 месеца

Опис послова: пружа услуге здравствене неге
и подршке лицим којима је потребна нега као
последица старења, повређивања, болести или
других физичких и менталних поремећаја или
потенцијалних ризика за здравље, у складу са
праксом и стандардима савремене неге и о томе
води прописану медицинску документацију; у
тиму са доктором медицине и другима или самостално, спроводи превентивне и куративне мере,
по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи и на терену, у
оквиру теренског рада; припрема болесника за
дијагностичко-терапијске процедуре и припрема
ординацију, опрему и уређаје за рад; учествује у
дијагностици (ЕКГ, одређивање шећера у крви и
др.) и врши антропомертијска мерења; у хитним
случајевима пружа прву помоћ унесрећенима на

месту догађаја и у транспорту и прати болесника и надзире га за време превоза до здравствене
установе или куће ради даљег лечења; врши узимање узорака у стану болесника за бактериолошко-лабораторијске прегледе; врши дезинфекцију
и стерилизацију материјала и инструмената; правилно одлаже медицински отпад; обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца из
домена своје стручне спреме и искуства стеченог
радом; ради и друге послове из свог делокруга по
налогу главне сестре Дома здравља Опово, којој
непосредно одговара за свој рад.
УСЛОВИ: средње образовање. Заинтересовани
кандидати, уз пријаву, као доказе о испуњавању
наведених услова подносе следећа документа:
кратку пословну биографију (са контакт подацима), оверену фотокопију дипломе о завршеној
школи са којом конкуришу, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, решење о
упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије, доказ о радном стажу, уколико кандидат има радни стаж (копију радне књижице, листинг из ПИО фонда и друго), уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених. Пријаве на оглас доставити на адресу: Дом
здравља Опово, Опово, Бориса Кидрича 4, лично или путем поште. Пријавом на оглас кандидат
даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Оглас се објављује
на веб-сајту Министарства здравља Републике
Србије, на огласној табли НСЗ – Испостави Ковачица, веб-сајту и огласној табли Дома здравља
„Ковачица“. Оглас остаје отворен 8 дана од дана
објављивања на веб-сајту Министарства здравља
Републике Србије. Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће узети у разматрање.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
12300 Петровац на Млави
Моравска 2

Домар – мајстор одржавања

на одређено време због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених Законом, кандидати
треба да испуњавају и следеће посебне услове:
средње образовање. Уз пријаву поднети: краћу
биографију, оверену копију дипломе о завршеној
одговарајућој школи са просечном оценом током
школовања, фотокопију радне књижице уколико кандидат има радни стаж или потврду послодавца, оригинал или оверену копију извода из
матичне књиге рођених, оригинал или оверену
копију извода из матичне књиге венчаних уколико је кандидат променио презиме, оригинал или
оверену копију уверења о држављанству, копију
/ очитану личну карту. Напомена: Лекарско уверење којим се доказује здравствена способност
без ограничења за рад на радном месту за које је
расписан оглас, дужан је да достави кандидат који
буде изабран пре пријема у радни однос. Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и
потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос обавиће се
разговор, ради прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке о избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и
податке обрађује Одељење за кадровске и административне послове Опште болнице Петровац
на Млави. Рок за пријављивање: 8 дана од дана
објављивања у гласилу „Послови“. Пријаве слати у
затвореним ковертама на адресу: Општа болница
Петровац на Млави, Моравска 2, 12300 Петровац
на Млави или доставити лично у Правну службу
Опште болнице Петровац на Млави. Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће
бити узета у разматрање при избору кандидата.
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ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Лабораторијски техничар
у дијагностици
на одређено време због
повећаног обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених Законом, кандидати
треба да испуњавају и следеће посебне услове: средње образовање, лабораторијски техничар, стручни испит; лииценца и решење о упису
у комору; најмање годину дана радног искуства
у наведеном звању. Уз пријаву поднети: краћу
биографију, оверену копију дипломе о завршеној
одговарајућој школи са просечном оценом током
школовања, оверену копију уверења о положеном стручном испиту, оверену копију лиценце и
решења о упису у комору РС, фотокопију радне књижице уколико кандидат има радни стаж
или потврду послодавца (други доказ о радном
искуству), оригинал или оверену копију извода
из матичне књиге рођених, оригинал или оверену копију извода из матичне књиге венчаних
уколико је кандидат променио презиме, оригинал
или оверену копију уверења о држављанству,
копију / очитану личну карту. Напомена: Лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту
за које је расписан оглас, дужан је да достави
кандидат који буде изабран пре пријема у радни
однос. Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима
који испуњавају услове за пријем у радни однос
обавиће се разговор, ради прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке
о избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима
рукује и податке обрађује Одељење за кадровске
и административне послове Опште болнице Петровац на Млави. Рок за пријављивање: 8 (осам)
дана од дана објављивања у гласилу Националне службе за запошљавање „Послови“. Пријаве
слати у затвореним ковертама на адресу: Општа
болница Петровац на Млави, Моравска 2, 12300
Петровац на Млави или доставити лично у Правну службу Опште болнице Петровац на Млави.
Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити узета у разматрање при избору
кандидата.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Магистар фармације

на одређено време због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених Законом, кандидати
треба да испуњавају и следеће посебне услове:
високо образовање фармацеутски факултет, на
интегрисаним академским 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: стручни испит; лииценца и
решење о упису у Комору; најмање шест месеци
радног искуства у звању магистар фармације.
ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биографију,
оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током школовања, оверену копију дипломе о положеном
специјалистичком испиту, стручном испиту, оверену копију лиценце и решења о упису у Комору,
фотокопију радне књижице или потврду послоБесплатна публикација о запошљавању

давца (други доказ о радном искуству), оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверену копију извода
из матичне књиге венчаних уколико је кандидат
променио презиме, оригинал или оверену копију
уверења о држављанству, копију/очитану личну карту. Напомена: Лекарско уверење којим се
доказује здравствена способност без ограничења
за рад на радном месту за које је расписан оглас
дужан је да достави кандидат који буде изабран
пре пријема у радни однос. Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за
пријем у радни однос обавиће се разговор, ради
прибављања додатних релевантних података за
доношење одлуке о избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за
обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке
обрађује Одељење за кадровске и административне послове Опште болнице Петровац на Млави. Рок за пријављивање: 8 (осам) дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве
слати у затвореним ковертама на адресу: Општа
болница Петровац на Млави, Моравска 2, 12300
Петровац на Млави или доставити лично у Правну службу Опште болнице Петровац на Млави.
Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити узети у разматрање при избору
кандидата.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
17500 Врање, Ј. Ј. Лунге 1
тел. 017/421-310

Доктор медицине

на одређено време од три месеца због
повећаног обима посла, на пословима
везаним за заразну болест ковид-19
3 извршиоца
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен
стручни испит, поседовање лиценце за рад. Заинтересовани кандидати су дужни да поред пријаве
на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и контакт адресом доставе: очитане податке из личне карте, оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених, оверену фотокопију уверења о држављанству РС (не старије од 6 месеци), уверење надлежног основног и вишег суда
да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 месеци), оверену фотокопију
дипломе о завршеном медицинском факултету,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце надлежне коморе или решење о продужењу лиценце.

Виши санитарни техничар /
санитарно-еколошки инжењер

на одређено време од три месеца,
због повећаног обима посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа,
висока здравствена школа струковних студија,
одсек санитарни техничар / струковни санитарно-еколошки инжењер, положен стручни испит,
поседовање лиценце за рад. Заинтересовани
кандидати су дужни да поред пријаве на конкурс
са кратком биографијом, бројем телефона и контакт адресом доставе: очитане податке из личне карте, оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених, оверену фотокопију уверења о
држављанству РС (не старије од 6 месеци), уверење надлежног основног и вишег суда да се
против кандидата не води кривични поступак (не
старије од 6 месеци), оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој медицинској школи / високој здравственој школи струковних студија, одсек
санитарни техничар / струковни санитарно-еколошки инжењер, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, оверену фотокопију
лиценце надлежне коморе или решење о продужењу лиценце.

Медицинска сестра – техничар

на одређено време од три месеца,
због повећаног обима посла
4 извршиоца
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа,
општи смер, положен стручни испит, поседовање
лиценце за рад. Заинтересовани кандидати су
дужни да поред пријаве на конкурс са кратком
биографијом, бројем телефона и контакт адресом
доставе: очитане попдатке са личне карте, оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених,
оверену фотокопију уверења о држављанству
РС (не старије од 6 месеци), уверење надлежног
основног и вишег суда да се против кандидата не
води кривични поступак (не старије од 6 месеци),
оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој
медицинској школи, одсек општи смер, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце надлежне коморе
или решење о продужењу лиценце.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава на оглас је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас доставити у затвореној
коверти, Служби за правне и економско-финансијске послове Завода за јавно здравље врање,
или поштом на адресу: Јована Јанковића Лунге
1, 17500 Врање, са назнаком „Пријава на оглас“
и навођењем радног места за које кандидат подноси пријаву“. Кандидати који не буду изабрани
биће обавештени у складу са Законом. Приложена
конкурсна документација кандидатима који нису
изабрани биће враћена заједно са обавештењем
о избору кандидата. Кандидат који буде изабран
за пријем у радни однос на одређено време, пре
закључења уговора о раду биће дужан да достави
лекарско уверење о општој здравственој способности. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити разматране.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица
Српских владара 111
тел. 017/815-300, 815-182

Доктор медицине
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, положен
стручни испит, лиценца. Уз пријаву на оглас
доставити: оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за
докторе медицине, лиценца, извод из евиденције
Националне службе за запошљавање за незапослене, лекарско уверење. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у средствима
јавног информисања. Избор између кандидата
који испуњавају услове огласа извршиће се на
основу члана 9 тачке 3 и 4 Посебног колективног
уговора за здравствене установе чији је оснивач
Република Србија. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на
адресу: Здравствени центар Сурдулица, Српских
владара 111, 17530 Сурдулица.

„НИКА“ АМБУЛАНТА ВИШЕГ
МЕДИЦИНСКОГ ТЕХНИЧАРА
ФИЗИОТЕРАПЕУТА
ЖАРКО ПОПОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК
11000 Београд, Данка Поповића 4

Физиотерапеут

на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV или VI/2 степен стручне спреме;
место рада: Палилула; посебна знања и вештине:
енглески језик – почетни ниво; основна информатичка обука (Windows, Word, Exel, Explorer,
Outlook), рад у сменама, обезбеђен превоз,
пробни рад. Трајање конкурса: 30.09.2021. CV и
пријаву за посао послати на e-mail: office@nika.rs.
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ДОМ ЗДРАВЉА ЗВЕЗДАРА
Београд, Олге Јовановић 11
тел. 011/3041-400

Специјалиста гинекологије и
акушерства
Опис посла: Превенира, дијагностикује и лечи
болести, повреде и друге физичке и менталне
поремећаје коришћењем спрецијализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану
медицинску документацију; организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља
појединаца и породице; ради на откривању и
субијању фактора ризика за настанак болести;
прати здравствено стање становиништва на свом
подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље,
предлаже и спроводи мере за њихово отклањање,
спроводи здравствено-васпитне актиности и остварује сарадњу са кључним појединицима и организацијама у заједници; ради у превентивним
саветовалиштима; организује и спроводи прописане системске, циљање и скрининг прегледе;
учествује у посебним програмима (вакцинацијама, мере у току епидемије и масовних несрећа,
мере за рано откривање болести); обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе, одређује начин и врсту лечења,
прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућог лечења и прати његово спровођење,
одређује дужину привремене спречености за рад
због болести или повреде; прописује лекове и
медицинска средства, као и медицинско-техничка помагала; даје оцену о здравственом стању
и упућује на процену радне способности; спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику
и лечење је сперцијализован; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља
консултације са другим здравственим радницима
и здравственим сарадницима; планира, надзире и
евалуира спровођење здравствене заштите.
УСЛОВИ: медицински факултет, специјализација
из гинекологије и акушерства, VII/2 степен стручне спреме, положен стручни испит, завршен
курс из цитологије, основно познавање рада на
рачунару. Рок за подношење пријаве је 20 дана
од дана објављивања огласа, поштом или личном доставом у архиву Дома здравља Звездара,
Олге Јовановић 11, II спрат, соба 208. Уз пријаву
донети доказе о испуњености тражених услова.
Тражени докази се предају у неовереним фотокопијама и не враћају се кандидатима. Дом здравља
Звездара задржава право да поништи оглас уколико сматра да ниједан од пријављених кандидата не испуњава услове за рад за тражено радно место. Резултати огласа биће објављени на
интернет страници Дома здравља Звездара.

ДОО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
„ЕКО ДЕЗИНФЕКЦИЈАДЕЗИНСЕКЦИЈА“

35000 Јагодина, Марка Мађарчића 2/1

Санитарни техничар

на одређено време од два месеца,
место рада Београд
7 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен, санитарни техничар или
медицински техничар општи смер. Опис посла:
вршење услуга дезинфекције. Особа за контакт:
Бојан Иветић, 060/0760-001. Слање пријаве за
запослење на адресу: ekoddd@yahoo.com.

Посао се не чека,
посао се тражи
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конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима. Изабрани кандидат дужан је да достави лекарско уверење о здравственој способности
за послове које ће обављати и фотокопију личне
карте. Пријаве на оглас слати на адресу: Завод за
стоматологију Крагујевац, Змај Јовина 32, 34000
Крагујевац.

ЗАВОД ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ
КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 32
тел. 034/366-530

Доктор стоматологије

на одређено време до 1 године
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и следеће услове и то:
VII/1 степен стручне спреме; завршен медицински или стоматолошки факултет и стечено звање
доктора стоматологије; положен стручни испит;
лиценца или решење о упису у именик коморе.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе
следећу документацију: пријава на оглас са биографијом, адресом и контакт телефоном; оверена фотокопија дипломе о завршеном факултету; оверена фотокопија уверења о положеном
стручном испиту; оверена фотокопија лиценце
или решења о упису у именик коморе; оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених
или венчаних уколико је променио презиме; оверена фотокопија уверења о држављанству, не
старије од 6 месеци; уверење суда да се не води
кривични поступак, не старије од 6 месеци; уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван, не старије од 6 месеци. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кандидати који
испуњавају услове огласа могу бити позвани на
разговор ради пружања додатних података који
могу бити важни за доношење одлуке о пријему.
Коначну одлуку доноси директор. По завршеном
конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима. Изабрани кандидат дужан је да достави лекарско уверење о здравственој способности
за послове које ће обављати и фотокопију личне
карте. Пријаве на оглас слати на адресу: Завод за
стоматологију Крагујевац, Змај Јовина 32, 34000
Крагујевац.

ЗАВОД ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ
КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 32
тел. 034/366-530

Доктор стоматологије

на одређено време до 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и следеће услове и то:
VII/1 степен стручне спреме; завршен медицински или стоматолошки факултет и стечено звање
доктора стоматологије; положен стручни испит;
лиценца или решење о упису у именик коморе.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе
следећу документацију: пријава на оглас са биографијом, адресом и контакт телефоном; оверена фотокопија дипломе о завршеном факултету; оверена фотокопија уверења о положеном
стручном испиту; оверена фотокопија лиценце
или решења о упису у именик коморе; оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених
или венчаних уколико је променио презиме; оверена фотокопија уверења о држављанству, не
старије од 6 месеци; уверење суда да се не води
кривични поступак, не старије од 6 месеци; уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван, не старије од 6 месеци. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кандидати који
испуњавају услове огласа могу бити позвани на
разговор ради пружања додатних података који
могу бити важни за доношење одлуке о пријему.
Коначну одлуку доноси директор. По завршеном

КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ
ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 12

Радник на одржавању хигијене
– спремачица
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: основно образовање. Пробни рад у
трајању од 1 (једног) месеца. Приликом пријаве
на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа: кратку биографију са адресом
и контакт подацима, фотокопију личне карте,
извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме), фотокопију дипломе
о завршеној школи, фотокопију радне књижице
или другог доказа о радном искуству (уговори о
раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и
сл..). Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања
додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (радно искуство – предност ће имати
кандидати са дужим радним искуством, посебно у
области одржавања хигијене у здравственим установама; стечено додатно образовање или оспособљеност; дужина трајања школовања и сл.).
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност
за обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке
обрађује кадровска служба Клинике за стоматологију Војводине. Приликом заснивања радног
односа, кандидати су дужни да доставе: лекарско
уверење као доказ о здравственој способности за
послове за које се примају; уверење да се против
кандидата не води кривични поступак (оригинал
или оверена фотокопија уверења суда, не старије
од 6 месеци) и уверење да кандидат није осуђиван (оригинал или оверена фотокопија уверења
из полицијске управе, не старије од 6 месеци).
Уколико изабрани кандидат не достави наведене документе у остављеном року, са њим се неће
закључити уговор о раду. Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Клиника за стоматологију
Војводине, Хајдук Вељкова 12, 21000 Нови Сад,
са назнаком: „Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ЕНДЕМСКУ НЕФРОПАТИЈУ
11550 Лазаревац
Др Ђорђа Ковачевића 27

Спремачица
УСЛОВИ: НК радник, основна школа, са или без
радног искуства. Заинтересовани кандидати уз
писмену пријаву достављају: оверену копију
дипломе о завршених осам разреда основне школе, биографију, извод из матичне књиге рођених,
потврду о некажњавању, потврду да се не води
кривични поступак и да нису осуђивани, уверење
о држављанству РС. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања огласа у листу „Послови“.
Пријаву доставити поштом на адресу: Специјална болница за ендемску нефропатију, Др Ђорђа
Ковачевића 27, 11550 Лазаревац, са назнаком:
„За оглас – радно место спремачица“. Резултати огласа ће бити објављени на интернет страници Специјалне болнице за ендемску нефропатију: www.nefropatijalaz.rs. Кандидати који уђу у
ужи избор биће позвани на разговор. Непотпуне
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и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Приложена документација уз пријаву се не враћа
кандидатима. Све информације о конкурсу на тел.
011/8120-164, 8123-948.

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

Биолог – молекуларни биолог
Опис послова и радних задатака: Учествује у
организацији и изради хранљивих подлога, боја,
раствора, пуферизованих и комбинованих. Врши
модификацију хранљивих подлога и уводи нове.
Врши контролу над израдом хранљивих подлога,
боја, раствора, сложених пуферизованих и комбинованих. Контролише прање лабораторијског посуђа и стерилизацију. Учествује у организацији едукација и тренинга за лабораторијско
особљe из делокруга свога рада. Контролише
примену система квалитета. Учествује у планирању захтева за набавку потребних средстава
за рад Одeљења. Учествује у изради стандардних оперативних процедура из области рада
Одељења. Контролише примену система квалитета и сарађује са надлежним интерним и екстерним субјектима. Учествује у процесу третмана и
стерилизације инфективног отпада Института.
Учествује у обављању контроле одржавања и сервисирања опреме на Одељењу. Обавља и друге
послове из делокруга рада Одељења по налогу
шефа Одељења и начелника Центра.
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године; на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, знање енглеског језика,
знање рада на рачунарима, познавање система
контроле квалитета, организационе способности.
Пријаве и CV слати на адресу: Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут”,
Др Суботића 5, 11000 Београд са назнаком: „За
конкурс – биолог/молекуларни биолог (центар за
микробиологију). Само ће кандидати који уђу у
ужи избор бити обавештени о резултатима. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ код Националне
службе за запошљавање, на интернет страници
Министарства здравља Републике Србије и на
огласној табли и интернет страници ИЈЗС „Др
Милан Јовановић Батут“.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
СРБИЈЕ
“ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ”
11000 Београд
Др Суботића 5

Виши санитарни техничар /
санитарно-еколошки инжењер
на одређено време до 6 месеци,
због повећаног обима посла,
у Одсеку за пријем узорака
Центра за микробиологију
8 извршилаца

Опис послова и радних задатака: Узима узорке
за микробиолошка испитивањa. Врши издавање
резултата. Припрема документацију за фактурисање. Припрема простор, медицинску опрему и
иструменте за рад. Припрема узорке за микробиолошка испитивања. Припрема реагенсе, подлоге
и опрему за микробиолошка испитивања. Води
документацију. Стара се о одржавању лабораторијске опреме. Учествује у набавци потребног
материјала за рад. Учествује у обуци и тренингу лабораторијског особља. Обавља администраБесплатна публикација о запошљавању

тивне послове. Врши наплату услуга за микробиолошка испитивања. Врши транспорт узорака
са територије града Београда. Одлаже и уклања
медицински отпад на прописан начин. Обавља и
друге послове из делокруга рада Одсека по налогу шефа Одсека.
УСЛОВИ: високо образовање: на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање две године,
по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године, стручни испит,
лиценца, најмање шест месеци радног искуства у
наведеном звању, возачка дозвола Б категорије,
познавање рада на рачунару.

Медицинска сестра – техничар
у амбуланти
на одређено време до 6 месеци,
због повећаног обима посла,
у Одсеку за пријем узорака
Центра за микробиологију

Опис послова и радних задатака: Узима и припрема узорке за микробиолошка испитивања. Врши
издавање резултата. Врши припрему реагенаса,
подлога и опреме за микробиолошка испитивања.
Припрема простор, медицинску опрему и иструменте за рад. Спроводи стандарде добре лабораторијске праксе и примену система квалитета.
Одговоран је за лабораторијску опрему и снабдевање Одсека. Учествује у обуци и тренингу
лабораторијског особља у Одсеку. Врши транспорт узорака са територије града Београда. Води
документацију. Обавља административне послове
у Одсеку. Обавља унос, електронско фактурисање
и статистичку обраду података. Припрема документацију за фактурисање. Припрема извештаје
под надзором шефа Одсека. Учествује у изради
специјалних студија и извештаја. Врши наплату
услуга за микробиолошка испитивања. Одлаже
и уклања медицински отпад на прописан начин.
Обавља и друге послове из делокруга рада Одсека по налогу шефа Одсека.
УСЛОВИ: средње образовање, стручни испит,
лиценца, најмање шест месеци радног искуства
у наведеном звању, возачка дозвола Б категорије
знање рада на рачунару.
ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на адресу: Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут”, Др Суботића 5, 11000 Београд, са
назнаком: „За конкурс – одсек за пријем узорака
(центар за микробиологију)“. Само ће кандидати
који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања у листу „Послови“ код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије и
на огласној табли и интернет страници ИЈЗС „Др
Милан Јовановић Батут“.

ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА
Српска Црња
тел. 062/8045-122, 023/811-022 (7-15h)
e-mail: direktordsc@gmail.com

Доктор медицине – изабрани лекар
на одређено време 6 месеци,
након тога на неодређено време
2 извршиоца

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, дужина
радног времена – 8 сати, рад у сменама. Трајање
конкурса: до попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на контакт телефоне
или своје пријаве да доставе путем мејла.

Здравство и социјална заштита
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
„21. СЕПТЕМБАР“ КРУПАЊ
15314 Крупањ, Мачков камен 4
тел. 015/581-320

Руководилац домског одељења при
Центру за социјални рад
на одређено време ради замене
привремено одсутног запосленог до
његовог повратка

УСЛОВИ: Кандидат поред општих законских услова треба да испуњава и следеће услове: високо
образовање: на студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005; радно искуство од најмање
5 година у струци; познавање рада на рачунара;
лиценца за обављање послова у складу са законом којим се уређује социјална заштита и прописима донетим на основу Закона; да кандидат није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци или за кривична дела која га чине неподобним за обављање
послова у Центру за социјални рад. Руководилац домског одељења може да буде особа која је
завршила четворогодишње студије и стекла назив
социјални радник, психолог, педагог, андрагог, специјални педагог, правник, дефектолог.
Уз пријаву доставити потребну документацију:
диплому – оверен препис дипломе, лиценцу за
обављање стручних послова у социјалној заштити, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, потврду о радном искуству, уверење да кандидат није осуђиван. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве слати на адресу: Центар за социјални
рад Крупањ, Мачков камен 4, 15314 Крупањ, тел.
015/581-320. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ДЕСПОТОВАЦ
35213 Деспотовац, Моравска 28

Директор Центра за социјални рад
Деспотовац
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: 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 утврђен
у области правних, економских, психолошких,
педагошких, андрагошких и социолошких наука,
односно стручни назив дипломирани социјални
радник и има најмање пет година радног искуства у струци. Кандидат за директора, уз прописану конкурсну документацију, подноси програм
рада за мандатни период на који се врши избор;
копију или очитану личну карту; извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству, не
старије од 6 месеци од дана објављивања конкурса; диплому о стручној спреми; исправе којима
се доказује стечено радно искуство у струци као
и у организовању рада и вођењу послова; CV –
радну биографију; уверење да се не води кривични поступак и да није осуђиван, не старије од 6
месеци од дана објављивања конкурса; лекарско
уверење о општој здравственој способности; програм рада за мандатни период. Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној копији. Пријаве на конкурс подносе се у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса и на огласној табли
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Центра за социјални рад, Моравска 28, 35213 Деспотовац. Неблаговремене, неразумљиве и пријаве
без приложених доказа који се траже у овом конкурсу биће одбачене. За све додатне информације обратити се Центру за социјални рад на тел.
035/611-394.

Индустрија и грађевинарство
„МЕТАЛ ХЕМИКО“ ДОО АДА
24430 Ада, Виноградска 9
e-mail: info@metalhemiko.co.rs

Дипломирани инжењер ратарства
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани
инжењер пољопривреде – ратарство; 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. Нудимо:
редовну плату, константно усавршавање, пријатно радно окружење.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати за наведену
позицију треба да пошаљу своју радну биографију на имејл-адресу: info@metalhemiko.co.rs. Рок
за конкурисање је 10.09.2021. године. Само кандидати који уђу у ужи круг биће обавештени о
исходу конкурса.

„МАТИС“ ДОО ИВАЊИЦА
32250 Ивањица, Шуме бб

Радник у производњи и магацину
6 извршилаца
УСЛОВИ: I–IV степен стручне спреме, без обзира
на занимање. Рад у сменама, обезбеђен превоз.
Заинтересовани кандидати треба своје пријаве да
пошаљу на e-mail: kadrovi@matis.rs. Оглас је отворен до 26.09.2021. године.

„ТРИСТРЕЛ“ ДОО
18000 Ниш, Даничићева 11

УСЛОВИ: без обзира на врсту образовања и радно искуство. Теренски рад, рад у сменама, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен
прево, радно место са повећаним ризиком, пробни рад 1 месец. Рок трајања конкурса: до попуне.
Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горе
назначени телефон особи за контакт: Данијела
Стевановић.

ЖГП ГП „БЕОГРАД“ ДОО
Београд, Водоводска 160
тел. 011/2510-961
е-mail: zgp@beotel.rs

31311 Бела Земља, Бела Земља бб

1. Бравар – заваривач

на одређено време 3 месеца, место рада:
Београд, Јагодина, Инђија
2 извршиоца

2. Возач

на одређено време 3 месеца, место рада:
Београд, Нови Сад, Инђија, Јагодина
2 извршиоца

3. Електричар

на одређено време 3 месеца, место рада:
Београд, Лапово, Бешка

на одређено време 6 месеци,
место рада: Стара Пазова, Нови Сад,
Суботица – Хоргош
2 извршиоца

УСЛОВИ: средњи ниво квалификација, обавезна
потврда за управљање багером; руски језик –
почетни ниво. Теренски рад, рад у сменама, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен
превоз, радно место са повећаним ризиком, пробни рад 1 месец. Рок трајања конкурса: до попуне.
Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горе
назначени телефон, особа за контакт: Данијела
Стевановић.

Пружни радник

на одређено време 6 месеци,
место рада: Стара Пазова, Нови Сад,
Суботица – Хоргош
7 извршилаца
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УСЛОВИ: III–VII степен стручне спреме машинске или електро струке. Јављање кандидата
на контакт телефон: 065/5720-002, Иван Тодоровић. Пријаве слати на мејл-адресу: posao@
elektrotermija.rs. Рок за пријављивање на оглас је
30.09.2021. године.

УСЛОВИ: теренски рад, обезбеђен превоз, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана. Рок трајања
конкурса: до попуне радних места. Заинтересовани кандидати могу се јавити послодавцу путем
телефона, поштом или мејлом, особа за контакт:
Александар Петковић.

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

Оператер у производњи

Оператер на хидрирању,
саламурењу, калупљењу, низању,
кутеру и зачинима

Руковалац комбинованог багера –
утоваривача

на одређено време
4 извршиоца

на одређено време 3 месеца, место рада:
Београд, Јагодина
3 извршиоца

УСЛОВИ: место рада: Прва Кутина, Нишка Бања.
Заинтересовани кандидати треба да се јаве на
контакт телефон: 018/4595-485.

Београд, Балканска 2
тел. 060/3360-890

Производња електричних грејача
– машинска обрада, рад на ЦНЦ
машинама

4. Руковалац грађевинском
механизацијом

Виљушкариста

„RZD INTERNATIONAL“ DOO
ОГРАНАК БЕОГРАД – СТАРИ ГРАД

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.

„ЕЛЕКТРОТЕРМИЈА“ ДОО

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

2 извршиоца

Виљушкариста

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

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

Посао се не чека,
посао се тражи
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

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

Б Е О Г РА Д
АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКОУМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА БЕОГРАД
ОДСЕК ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКОГЕОДЕТСКА ШКОЛА
11000 Београд, Старине Новака 24
тел. 011/2422-178

Сарадник у настави за уже научне
области Грађевинске конструкције и
Хидротехника
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: Кандидати, поред општих услова, треба да испуњавају и услове предвиђене чланом 83
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”
бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 73/18, 67/2019 и
6/2020 – др. закон), односно да су студенти мастер струковних студија из области грађевинског
инжењерства, који су студије првог степена завршили са просечном оценом најмање осам (8) и
који показују смисао за наставни рад.

Сарадник у настави за уже научне
области Грађевинске конструкције и
организација и технологија грађења
на одређено време од једне године
године

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба
да испуњавају и услове предвиђене чланом 83
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 73/18, 67/2019 и
6/2020 – др. закон), односно да су студенти мастер струковних студија из области грађевинског
инжењерства, који су студије првог степена завршили са просечном оценом најмање осам (8) и
који показују смисао за наставни рад.
Бесплатна публикација о запошљавању

Сарадник у настави за ужу научну
област Геодезија и геоинформације
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба
да испуњавају и услове предвиђене чланом 83
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 73/18, 67/2019 и
6/2020 – др. закон), односно да су студенти мастер струковних студија из области геодетског
инжењерства, који су студије првог степена завршили са просечном оценом најмање осам (8) и
који показују смисао за наставни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: биографију, списак радова и оверене фотокопије диплома и уверење надлежног органа (МУП) о неосуђиваности
за кривична дела наведена у Закону, на адресу:
Академија техничко-уметничких струковних студија, Одсек Висока грађевинско-геодетска школа струковних студија, Старине Новака 24. Особа
за контакт: Урош Радованчев (radovancev@gmail.
com, 011/2422-178). Рок за подношење пријава је
10 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

11563 Велики Црљени
Стевана Филиповића 10
тел. 011/8161-300

Педагошки асистент

за ученике ромске националности
којима је потребна додатна подршка
у образовању, на одређено време до
31.08.2022. године
УСЛОВИ: 1) послове педагошког асистента за ученике ромске националности којима је потребна
додатна подршка у образовању може да обавља
лице које има стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, зна ромски језик и има
савладан програм обуке у складу са Правилником о педагошком асистенту и андрагошком асистенту; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3) да није
осуђивано правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у прородици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има
дражављанство Републике Србије. 5) да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар који се налази на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати су
обавезни да приложе следећу документацију: 1.
оверену фотокопију дипломе о стеченом средњем
образовању у четворогодишњем трајању; 2. оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; 3. оверену фотокопију уверења о завршеном програму обуке за педагошког
асистента; 4. уврење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не
старија од 6 месеци); 5. доказ о неосуђиваности
правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у прородици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за

које није, у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање (уверење из казнене евиденције МУП-а, не старије од 6 месеци); 6. потврду
о познавању ромског језика коју издаје високошколска установа или Национални савет ромске националне мањине и на основу положеног
стандардизованог теста који издаје Министарство
просвете. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и
ученицима подноси се пре закључења уговора о
раду. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Фотокопије докумената
које нису оверене од надлежног органа неће се
узимати у обзир. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. У поступку
избора педагошког асистента прибавља се мишљење надлежног органа јединице локалне самоуправе. Кандидати који су изабрани у ужи избор,
у року од осам дана биће упућени на психолошку
процену способности за рад се 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. Пријаве доставити путем
поште или лично на адресу школе: Основна школа „Свети Сава“, Стевана Филиповића 10, 11563
Велики Црљени.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО ПЕШИЋ“
Земун, Светотројчина 4

Наставник предметне наставе –
Одговорно живљење у грађанском
друштву

на одређено време до краја школске
2021/22. године, са 50% радног
времена (замена запослене распоређене
на радно место помоћника директора у
школској 2021/22)
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа, прописаних Законом о раду („Сл.
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,
13/17, 113/17 и 95/18), потребно је да кандидати испуњавају и посебне услове прописане члановима 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20), чланом 4
став 1 тачка 4 Правилника о условима у погледу
простора, опреме, наставних средстава и степена и врсте образовања наставника и андрагошких асистената за остваривање наставног плана и програма основног образовања одраслих
(„Службени гласник РС – Просветни гласник“,
бр. 13/2013 и 18/2013 од 30.12.2013. године) и
Правилником о организацији и систематизацији
послова и радних задатака у ОШ „Бранко Пешић“
Земун, дел бр. 180 од 12.03.2018. године, и то
да: 1. имају одговарајуће образовање прописано
чл. 140 Закона о основама система образовања
и васпитања и чл. 2 став 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник
РС – Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); 2. имају
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3. 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
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за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да имају држављанство Републике Србије; 5. да знају српски језик
и језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Докази о испуњености услова из става 1. тач.
1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс, а
из тачке 2) пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије: http://www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc, а потребну документацију,
заједно с одштампаним пријавним формуларом
достављају школи. Кандидати који су изабрани
у ужи избор упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 1.
попуњен и одштампан пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије;
2. радну биографију са личним подацима (CV), 3.
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању (лица која имају образовање на студијама
другог степена достављају доказ о завршеним
студијама првог степена, основним и мастер студијама као и додатак дипломи); 4. оригинал или
оверену фотокопију уверења МУП-а РС о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног
понашања, не старије од 6 месеци; 5. оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству, не старије од 6 месеци; 6. оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених на прописаном обрасцу са холограмом,
не старије од 6 месеци, 7. уколико диплома није
издата на српском језику, потврду да зна српски
језик, а за лица која нису стекла образовање на
српском језику – доказ о положеном испиту из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована одлуком директора школе. Решење о избору кандидата по објављеном
конкурсу донеће се у складу са чл. 154 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18 – др.
зак, 10/19 и 6/20). Подаци који се прикупљају од
кандидата биће искоришћени искључиво у сврху
обраде података у конкурсном поступку, у складу
са Законом о заштити података о личности („Сл.
гласник РС“, бр. 87/18). Пријаве са потребном
документацијом о испуњености услова, са назнаком „За конкурс“, слати у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса, лично у секретаријату
школе или препорученом пошиљком на адресу:
ОШ „Бранко Пешић“, 11080 Земун, Светотројчина 4, са назнаком „За конкурс“. Особа за контакт:
секретар школе, тел. 011/3167-134.

ОШ „РУЂЕР БОШКОВИЋ“
Београд, Кнеза Вишеслава 17

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (мастер академске студије или основне студије у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали вискоко образовање до 10. септембра 2005. године), учитељски факултет; знање
енглеског језика (ниво Б2, пожељан ниво Ц1).
Биографију слати искључиво на мејл-адресу:
konkurs@boskovic.edu.rs, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа, а кандидати који уђу у ужи
избор накнадно ће доставити осталу потребну
документацију.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

11030 Београд, Благоја Паровића 156

Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Науке физичког васпитања, спорта
и рекреације – предмет Теорија и
методика кошарке
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају завршено
високо образовање на студијама трећег степена
(докторске академске студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10.9.2005.
године, односно стечен научни назив доктора
наука по пропису који је уређивао високо образовање до 10.9.2005. године. Кандидати треба
да имају способност за наставни рад, да имају
објављене научне радове од значаја за развој науке, у ужој научној области у међународним или водећим часописима са рецензијама,
да имају оригинално стручно остварење, руковођење, односно учешће у научним пројектима,
објављен уџбеник или монографију, практикум
или више радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима, у складу
са прописима којима је уређена област високог
образовања. Кандидати треба да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о високом
образовању, Правилника о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Критеријума за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду, Статута
Факултета, Правилника о организацији и систематизацији послова на Факултету и Правилника
о начину, поступку и ближим условима стицања
звања и заснивања радног односа наставника и
сарадника Факултета.

Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Биомедицинске науке у физичком
васпитању, спорту и рекреацији –
предмет Фукционална анатомија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају завршено
високо образовање на студијама трећег степена (докторске академске студије), медицински
факултет, по пропису који уређује високо образовање почев од 10.9.2005. године, односно стечен научни назив доктора наука по пропису који
је уређивао високо образовање до 10.9.2005.
године. Кандидати треба да имају способност за
наставни рад, да имају објављене научне радове од значаја за развој науке, у ужој научној
области у међународним или водећим часописима са рецензијама, да имају оригинално стручно
остварење, руковођење, односно учешће у научним пројектима, објављен уџбеник или монографију, практикум или више радова саопштених на
међународним или домаћим научним скуповима,
у складу са прописима којима је уређена област
високог образовања. Кандидати треба да испуне
и друге услове прописане одредбама Закона о
високом образовању, Правилника о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Критеријума за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду,
Статута Факултета, Правилника о организацији и
систематизацији послова на Факултету и Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Факултета.
Потребна документација: пријава на конкурс,
биографија, списак објављених научних радова,
оригинал радови, фотокопије диплома о завршеним претходним степенима студија са просечном
оценом и стеченом научном називу доктора наука
из одговарајуће научне области, потписана изја-

ва о изворности (преузети са сајта Универзитета
у Београду http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/univpropisi.php (Правилници, Наставници, Образац).
Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве се достављају на адресу: Београд, Благоја Паровића 156. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БАНОВИЋ СТРАХИЊА“

11030 Београд, Кнеза Вишеслава 15

Секретар
Опис послова: стара се о законитом раду установе, указује директору и органу управљања на
неправилности у раду установе; обавља управне
послове у установи; израђује опште и појединачне правне акте установе; обавља правне и друге
послове за потребе установе; израђује уговоре
које закључује установа; обавља правне послове у вези са статусним променама у установи;
обавља правне послове у вези са уписом ученика;
обавља правне послове у вези са јавним набавкама у сарадњи са финансијском службом установе;
пружа стручну помоћ у вези са избором органа
управљања у установи; пружа стручну подршку
и координира рад комисије за избор директора
установе; обавезан је члан комисије за пријем
кандидата по конкурсу; прати прописе и о томе
информише запослене; стручне и административно-техничке послове у вези са престанком радног односа, распоређивањем и другим променама
статуса радника; вођење кадровске евиденције
за раднике школе; води евиденцију о досељеним
и одсељеним ученицима, као и о преводницима
и извештајима о извршеном упису у вези с тим
ученицима; обавља и друге послове по налогу
директора школе, а у складу са Законом и Статутом школе.
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање сходно одредбама члана 132 став 2 и 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 –
др. закони и 10/2019) и знање рада на рачунару.
Уз пријаву доставити: краћу биографију, доказ о
стручној спреми (оверену фотокопију дипломе),
држављанство РС (оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), потврду – уверење
о знању српског језика (уколико одговарајуће
образовање није стечено на том језику) и уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела
утврђена у чл. 139 ст. 1 тач 3 Закона о основама система образовања. Кандидати у складу са
чланом 154 став 2 попуњавају пријавни формулар на званичној интернет адреси Министарства
просвете, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају
школи. Доказ о испуњености услова здравствене
и психофизичке способности – лекарско уверење,
доставља се пре закључења уговора о раду. Пре
доношења одлуке о избору, кандидати који уђу у
ужи избор биће упућени на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима, коју
врши Национална служба за запошљавање. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3

Оглашава радна места за избор сарадника ван
радног односа, на одређено време за школску
2021/22. годину:

Демонстратор за ужу научну
област Германистика, предмет
Немачки језик
3 извршиоца

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

Наука и образовање

Демонстратор за ужу научну област
Неохеленистика, предмет Грчка
књижевност 5, 6, 7 и 8
УСЛОВИ: студент првог, другог или трећег степена, под условом да је на студијама првог степена
студија остварио најмање 120 ЕСПБ, са укупном
просечном оценом најмање 8. Кандидати подносе: пријаву са биографијом, оверену фотокопију
дипломе одговарајуће дисциплине, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству,
на наведену адресу Факултета, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
Земун-Батајница
Браће Михајловић Трипић 2

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: 1) стечено одговарајуће високо образовање, прописано чланом 140 ст. 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања
за наставника, васпитача и стручног сарадника
основне школе и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни
гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020,
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021): а) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
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; лице из подтачке (1) мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 3)
да лице није правноснажном судском пресудом
осуђивано за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање мита или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5)
знање српског језика: кандидат, наставник или
стручни сарадник, мора имати стечено средње,
више или високо образовање на српском језику
или имати положен испит из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Кандидат је дужан да
попуни пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, који у штампаној форми
доставља школи. Уз попуњен пријавни формулар
доставити документа којима се доказује испуњеност услова конкурса. Решење о избору кандидата доноси Конкурсна комисија у року од осам
дана од дана обављеног разговора са кандидатима, а након добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима.
Основна школа „Бранко Радичевић“ у Батајници,
као руковалац подацима о личности, предузимаће
све потребне техничке и организационе мере за
заштиту личних података кандидата, ради спречавања случајног или незаконитог уништења или
Бесплатна публикација о запошљавању

случајног губитка, измена, неовлашћеног откривања, коришћења или приступа подацима, као и
од свих незаконитих облика обраде. Пријава на
конкурс мора садржати актуелни број фиксног
и мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта. Непотпуне или неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Рок за подношење пријава
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са документима којима се доказује
испуњеност услова конкурса доставити на адресу:
Основна школа „Бранко Радичевић“, 11273 Батајница, Браће Михајловић Трипић 2.

Наставник разредне наставе
на одређено време

УСЛОВИ: 1) стечено одговарајуће високо образовање, прописано чланом 140 ст. 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања
за наставника, васпитача и стручног сарадника
основне школе и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020,
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021): а) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета;
(2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 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; лице из подтачке (1) мора да
има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и
ученицима; 3) да лице није правноснажном
судском пресудом осуђивано за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4) држављанство
Републике Србије; 5) знање српског језика: кандидат, наставник или стручни сарадник, мора
имати стечено средње, више или високо образовање на српском језику или положен испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Рок за пријаву на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса. Кандидат је
дужан да попуни пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, који у штампаној форми
доставља школи. Уз попуњен пријавни формулар
доставити документа којима се доказује испуњеност услова конкурса. Решење о избору кандидата доноси Конкурсна комисија у року од осам
дана од дана обављеног разговора са кандидатима, а након добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима.
Основна школа „Бранко Радичевић“ у Батајници,
као руковалац подацима о личности, предузимаће
све потребне техничке и организационе мере за
заштиту личних података кандидата, ради спречавања случајног или незаконитог уништења, или
случајног губитка, измена, неовлашћеног откривања, коришћења или приступа подацима, као и
од свих незаконитих облика обраде. Пријава на
конкурс мора садржати актуелни број фиксног
и мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта. Непотпуне или неблаговремене пријаве

неће бити разматране. Рок за подношење пријава
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са документима којима се доказује
испуњеност услова конкурса доставити на адресу:
Основна школа „Бранко Радичевић“, 11273 Батајница, Браће Михајловић Трипић 2.

Наставник српског језика
на одређено време

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање, прописано чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања за
наставника, васпитача и стручног сарадника
основне школе и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни
гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020,
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021): а) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета;
(2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 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; лице из подтачке (1) мора да
има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и
ученицима; 3) да лице није правноснажном
судском пресудом осуђивано за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4) држављанство
Републике Србије; 5) знање српског језика: кандидат, наставник или стручни сарадник, мора
имати стечено средње, више или високо образовање на српском језику или положен испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Рок за пријаву на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса. Кандидат је
дужан да попуни пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, који у штампаној форми
доставља школи. Уз попуњен пријавни формулар
доставити документа којима се доказује испуњеност услова конкурса. Решење о избору кандидата доноси Конкурсна комисија у року од осам
дана од дана обављеног разговора са кандидатима, а након добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима.
Основна школа „Бранко Радичевић“ у Батајници,
као руковалац подацима о личности, предузимаће
све потребне техничке и организационе мере за
заштиту личних података кандидата, ради спречавања случајног или незаконитог уништења, или
случајног губитка, измена, неовлашћеног откривања, коришћења или приступа подацима као и
од свих незаконитих облика обраде. Пријава на
конкурс мора садржати актуелни број фиксног
и мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта. Непотпуне или неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Рок за подношење пријава
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са документима којима се доказује
испуњеност услова конкурса доставити на адресу:
Основна школа „Бранко Радичевић“, 11273 Батајница, Браће Михајловић Трипић 2.
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Наставник математике
на одређено време

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање, прописано чланом 140 ст. 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања
за наставника, васпитача и стручног сарадника основне школе и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021
и 4/2021): а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), и то: (1)
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 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; лице из подтачке
(1) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2)
психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима; 3) да лице није
правноснажном судском пресудом осуђивано за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање мита или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) држављанство Републике Србије; 5) знање
српског језика: кандидат, наставник или стручни
сарадник, мора имати стечено средње, више или
високо образовање на српском језику, или положен испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Рок за пријаву на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, који у
штампаној форми доставља школи. Уз попуњен
пријавни формулар доставити документа којима
се доказује испуњеност услова конкурса. Решење
о избору кандидата доноси Конкурсна комисија
у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима, а након добијања резултата психолошке процене способности за рад
са децом и ученицима. Основна школа „Бранко
Радичевић“ у Батајници, као руковалац подацима
о личности, предузимаће све потребне техничке
и организационе мере за заштиту личних података кандидата, ради спречавања случајног или
незаконитог уништења или случајног губитка,
измена, неовлашћеног откривања, коришћења
или приступа подацима, као и од свих незаконитих облика обраде. Пријава на конкурс мора
садржати актуелни број фиксног и мобилног
телефона и тачну адресу пребивалишта. Непотпуне или неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за подношење пријава на конкурс
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са документима којима се доказује испуњеност
услова конкурса доставити на адресу: Основна
школа „Бранко Радичевић“, 11273 Батајница,
Браће Михајловић Трипић 2.

Посао се не чека,
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
11080 Земун, Немањина 6

Наставник за избор у звање и на
радно место редовног професора
за ужу научну област Технологија
анималних производа
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању,
Правилником о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Критеријумима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду,
Правилником о уређењу дела поступка избора у
звања и заснивања радног односа наставника и
начину и поступку избора у звања и заснивања
радног односа сарадника и Статутом Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Пријаве на конкурс са
доказима о испуњености услова (биографија,
списак радова, дипломе о одговарајућој стручној
спреми, уверење о уписаним докторским студијама, уверење о уписаним мастер академским или
специјалистичким студијама, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, потврда надлежног органа да кандидат није под истрагом, документа у оригиналу или овереном препису и не старија од шест месеци), достављају се
на адресу: Пољопривредни факултет у Београду
– Земуну, Немањина 6. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Конкурс је
отворен 15 дана.

Наставник за избор у звање и на
радно место редовног професора
за ужу научну област Технолошка
микробиологија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању,
Правилником о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Критеријумима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду,
Правилником о уређењу дела поступка избора у
звања и заснивања радног односа наставника и
начину и поступку избора у звања и заснивања
радног односа сарадника и Статутом Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Пријаве на конкурс са
доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак радова, дипломе о одговарајућој
стручној спреми, уверење о уписаним докторским
студијама, уверење о уписаним мастер академским или специјалистичким студијама, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда надлежног органа да кандидат није
под истрагом, документа у оригиналу или овереном препису и не старија од шест месеци), достављају се на адресу: Пољопривредни факултет
у Београду – Земуну, Немањина 6. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Конкурс је отворен 15 дана.

Наставник за избор у звање и на
радно место редовног професора
за ужу научну област Наука о
конзервисању и врење
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању,
Правилником о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним
условима за стицање звања наставника на Уни-

верзитету у Београду, Критеријумима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду,
Правилником о уређењу дела поступка избора у
звања и заснивања радног односа наставника и
начину и поступку избора у звања и заснивања
радног односа сарадника и Статутом Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Пријаве на конкурс са
доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак радова, дипломе о одговарајућој
стручној спреми, уверење о уписаним докторским
студијама, уверење о уписаним мастер академским или специјалистичким студијама, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда надлежног органа да кандидат није
под истрагом, документа у оригиналу или овереном препису и не старија од шест месеци), достављају се на адресу: Пољопривредни факултет
у Београду – Земуну, Немањина 6. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Конкурс је отворен 15 дана.

Наставник за избор у звање и на
радно место редовног професора за
ужу научну област Пољопривредна
ботаника
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању,
Правилником о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Критеријумима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду,
Правилником о уређењу дела поступка избора у
звања и заснивања радног односа наставника и
начину и поступку избора у звања и заснивања
радног односа сарадника и Статутом Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Пријаве на конкурс са
доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак радова, дипломе о одговарајућој
стручној спреми, уверење о уписаним докторским
студијама, уверење о уписаним мастер академским или специјалистичким студијама, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда надлежног органа да кандидат није
под истрагом, документа у оригиналу или овереном препису и не старија од шест месеци), достављају се на адресу: Пољопривредни факултет
у Београду – Земуну, Немањина 6. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Конкурс је отворен 15 дана.

Наставник за избор у звање и на
радно место редовног професора
за ужу научну област Опште
виноградарство
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању,
Правилником о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Критеријумима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду,
Правилником о уређењу дела поступка избора у
звања и заснивања радног односа наставника и
начину и поступку избора у звања и заснивања
радног односа сарадника и Статутом Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Пријаве на конкурс са
доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак радова, дипломе о одговарајућој
стручној спреми, уверење о уписаним докторским
студијама, уверење о уписаним мастер академским или специјалистичким студијама, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда надлежног органа да кандидат није
под истрагом, документа у оригиналу или овереном препису и не старија од шест месеци), достављају се на адресу: Пољопривредни факултет
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у Београду – Земуну, Немањина 6. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Конкурс је отворен 15 дана.

Наставник за избор у звање и на
радно место ванредног професора
за ужу научну област Ратарство,
повртарство, цвећарство, крмно и
лековито биље
на одређено време од 5 година

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

Сарадник за избор у звање и
на радно место асистента са
докторатом за ужу научну област
Фитопатологија
на одређено време од 3 године

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

Сарадник за избор у звање и на
радно место асистента за ужу
научну област Ентомологија и
пољопривредна зоологија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки
од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 и који показује смисао
Бесплатна публикација о запошљавању

за наставни рад. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду,
Правилником о минималним условима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду,
Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, Правилником о уређењу
дела поступка избора у звања и заснивања радног односа наставника и начину и поступку избора у звања и заснивања радног односа сарадника
и Статутом Факултета, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата. Пријаве
на конкурс са доказима о испуњености услова
конкурса (биографија, списак радова, дипломе о
одговарајућој стручној спреми, уверење о уписаним докторским студијама, уверење о уписаним
мастер академским или специјалистичким студијама, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, потврда надлежног органа да кандидат није под истрагом (документа у оригиналу или овереном препису и не старија од шест
месеци), достављају се на адресу: Пољопривредни факултет у Београду – Земуну, Немањина 6.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Конкурс је отворен 15 дана.

Сарадник за избор у звање и на
радно место асистента за ужу научну
област Ратарство, повртарство,
цвећарство, крмно и лековито биље
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки
од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 и који показује смисао
за наставни рад. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду,
Правилником о минималним условима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду,
Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, Правилником о уређењу
дела поступка избора у звања и заснивања радног односа наставника и начину и поступку избора у звања и заснивања радног односа сарадника
и Статутом Факултета, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата. Пријаве
на конкурс са доказима о испуњености услова
конкурса (биографија, списак радова, дипломе о
одговарајућој стручној спреми, уверење о уписаним докторским студијама, уверење о уписаним
мастер академским или специјалистичким студијама, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, потврда надлежног органа да
кандидат није под истрагом, документа у оригиналу или овереном препису и не старија од шест
месеци), достављају се на адресу: Пољопривредни факултет у Београду – Земуну, Немањина 6.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Конкурс је отворен 15 дана.

Сарадник за избор у звање и на
радно место асистента за ужу научну
област Пољопривредна ботаника
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки
од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 и који показује смиосао
за наставни рад. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду,
Правилником о минималним условима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду,
Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, Правилником о уређењу
дела поступка избора у звања и заснивања радног односа наставника и начину и поступку избора у звања и заснивања радног односа сарадника
и Статутом Факултета, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата. Пријаве
на конкурс са доказима о испуњености услова
конкурса (биографија, списак радова, дипломе о

одговарајућој стручној спреми, уверење о уписаним докторским студијама, уверење о уписаним
мастер академским или специјалистичким студијама, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, потврда надлежног органа да
кандидат није под истрагом, документа у оригиналу или овереном препису и не старија од шест
месеци), достављају се на адресу: Пољопривредни факултет у Београду – Земуну, Немањина 6.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Конкурс је отворен 15 дана.

Сарадник за избор у звање и на
радно место сарадника у настави
за ужу научну област Одгајивање
и репродукција домаћих и гајених
животиња
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких студија који је студије првог степена
завршио са укупном просечном оценом најмање
8. Остали услови утврђени су Законом о високом
образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о уређењу
дела поступка избора у звања и заснивања радног односа наставника и начину и поступку избора у звања и заснивања радног односа сарадника
и Статутом Факултета, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата. Пријаве
на конкурс са доказима о испуњености услова
конкурса (биографија, списак радова, дипломе о
одговарајућој стручној спреми, уверење о уписаним докторским студијама, уверење о уписаним
мастер академским или специјалистичким студијама, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, потврда надлежног органа да
кандидат није под истрагом, документа у оригиналу или овереном препису и не старија од шест
месеци), достављају се на адресу: Пољопривредни факултет у Београду – Земуну, Немањина 6.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Конкурс је отворен 15 дана.

Сарадник за избор у звање и на
радно место сарадника у настави
за ужу научну област Исхрана,
физиологија и анатомија домаћих и
гајених животиња
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких студија који је студије првог степена
завршио са укупном просечном оценом најмање
8. Остали услови утврђени су Законом о високом
образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о уређењу
дела поступка избора у звања и заснивања радног односа наставника и начину и поступку избора у звања и заснивања радног односа сарадника
и Статутом Факултета, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата. Пријаве
на конкурс са доказима о испуњености услова
конкурса (биографија, списак радова, дипломе о
одговарајућој стручној спреми, уверење о уписаним докторским студијама, уверење о уписаним
мастер академским или специјалистичким студијама, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, потврда надлежног органа да
кандидат није под истрагом, документа у оригиналу или овереном препису и не старија од шест
месеци, достављају се на адресу: Пољопривредни факултет у Београду – Земуну, Немањина 6.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Конкурс је отворен 15 дана.
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Наука и образовање

ОШ „СКАДАРЛИЈА“

11000 Београд, Француска 26
тел. 011/7247-445

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 139, 140 и 122 став 5 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – други закон, 10/19
и 6/20): 1) да има одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, за педагога
или психолога и то за рад у школи оне врсте и
подручја рада којој припада школа, и то: а) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), и то: студије другог степена из научне, односне 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 и 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 кандидат има дозволу за рад (лиценцу)
за наставника и/или стручног сарадника, односно положен стручни испит; 3) радно искуство од
најмање осам година у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 4) да има обуку и положен испит за директора установе (изабрани
кандидат који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року од две године дана од дана ступања на дужност); 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
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиља у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и дригих добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 7. да има држављанство Републике Србије; 8. да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву и попуњен
и одштампан формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају следећу
документацију: 1) оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; 2) оверен препис или оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно о испиту за лиценцу за наставника,
односно стручног сарадника; 3) потврду да кандидат има најмање осам година рада у установи у
области образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања; 4) оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 5) доказ о
знању српског језика (кандидати који су одговарајуће образовање стекли на српском језику не
подносе доказ); 6) доказ да кандидат има савладану обуку и положен испит за директора (уколико кандидат поседује); 7) доказ да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиља 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 дискрими-
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наторно понашање (не старији од шест месеци);
8) уверење да против кандидата није покренута
истрага (не старије од шест месеци); 9) доказ о
резултату стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања (доказ или изјаву
о недостављању доказа подносе само кандидати
који су претходно обављали дужност директора установе); 10) доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата – извештај
просветног саветника (подносе кандидати који
поседују извештај); 11) лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (не старије од шест месеци); 12) оригинал или оверену
копију извода из матичне књиге рођених; 13)
биографију са кратким прегледом радног искуства и предлогом програма рада директора школе, као и друге доказе којима поткрепљује свој
рад и успехе у наставно-педагошком раду, организационе и менаџерске способности. Пријава
за конкурс се подноси у затвореној коверти, са
назнаком „Конкурс за директора“, препорученом
поштом на наведену адресу или секретару школе
лично. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Телефон
за информације: 011/7247-445. Конкурс за избор
директор ће спровести Комисија за избор директора, коју именује Школски одбор. Министар просвете, науке и технолошког развоја врши избор
директора школе у року од 30 дана од дана пријема документације и доноси решење о његовом
именовању. О резултатима конкурса кандидат
ће бити обавештен након пријема решења о именовању директора од стране министра просвете,
науке и технолошког развоја.

без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад, кандидат треба да испуњава и посебне услове: средње
образовање; обука за педагошког асистента (завршен прописан програм обуке за рад са децом и
ученицима ромске националне мањине); знање
рада на рачунару. Докази о испуњености услова
из става 1 тач. 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.

Земун, Светотројчина 4

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије:
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc, а потребну
документацију, заједно с одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Кандидати
који су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака. Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене, непотпуне, уз које нису приложени
докази који се траже конкурсом и оних кандидата
који не испуњавају услове у погледу врсте и степена стручне спреме. Потпуном пријавом сматра
се пријава која садржи: 1. попуњен и одштампан
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије; 2. оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; 3. оригинал или
оверену фотокопију уверења МУП-а РС о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања, не старије од 6 месеци; 4. оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству,
не старије од 6 месеци; 5. оригинал или оверену
фоткопију извода из матичне књиге рођених на
прописаном обрасцу са холограмом, не старије од
6 месеци, 6. 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.
Конкурс спроводи конкурсна комисија именована
одлуком директора школе. Решење о избору кандидата по објављеном конкурсу донеће се у складу са чл. 155 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
88/17, 27/18 – др. зак, 10/19 и 6/20). Подаци који
се прикупљају од кандидата биће искоришћени
искључиво у сврху обраде података у конкурсном
поступку, у складу са Законом о заштити података
о личности („Сл. гласник РС“, бр. 87/18). Пријавни
формулар са конкурсом траженим документима и
доказима о испуњавању услова доставити у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса, лично у
секретаријату школе или на адресу: ОШ „Бранко
Пешић“, 11080 Земун, Светотројчина 4, са назнаком: „За конкурс“, особа за контакт: секретар школе, тел. 011/3167-134.

Педагошки асистент

Андрагошки асистент

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, прописаних чл. 139, 140 и 141 Закона
о основама система образовања иваспитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – др. закони, 10/19
и 6/20): 1) да кандидат има одговарајуће образовање; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 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,

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, прописаних чл. 139, 140 и 141 Закона
о основама система образовања иваспитања („Сл.
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 – др. закони, 10/19
и 6/20): 1) да кандидат има одговарајуће образовање; 2) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за 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 међуна-

ППУ „ИГРАЛИШТЕ“
Београд, Новоградска 13

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, радно искуство на месту директора у предшколској установи најмање 1,5 година; да кандидат није правоснажно осуђиван за кривична дела из чл. 139 ст.
1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити:
оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању, доказ о радном стажу у
установи на пословима васпитања и образовања,
уверење о држављанству, доказ о неосуђиваности из чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања, преглед кретања у служби. Рок за подношење пријаве је 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“, на адресу: ППУ „Игралиште“, Београд, Новоградска 13. Ближе информације на број
телефона: 064/4445-488.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО ПЕШИЋ“
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Наука и образовање

родним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, кандидат треба да испуњава и посебне
услове: средње образовање; обука за андрагошког асистента, знање рада на рачунару. Докази
о испуњености услова из става 1 тач. 1), 3), 4) и
5) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс,
а доказ из става 1 тачка 2) овог члана пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc, а потребну документацију, заједно с одштампаним пријавним формуларом достављају школи.
Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују
се на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Неће се разматрати пријаве које
су неблаговремене, непотпуне, уз које нису приложени докази који се траже конкурсом и оних
кандидата који не испуњавају услове у погледу
врсте и степена стручне спреме. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 1. попуњен
и одштампан пријавни формулар са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; 2.
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 3. оригинал или оверену фотокопију
уверења МУП-а РС о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања, не старије
од 6 месеци; 4. оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству, не старије од 6 месеци; 5. оригинал или оверену фоткопију извода из
матичне књиге рођених на прописаном обрасцу
са холограмом, не старије од 6 месеци; 6. 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. Конкурс
спроводи конкурсна комисија именована одлуком директора школе. Решење о избору кандидата по објављеном конкурсу донеће се у складу
са чл. 155 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
88/17, 27/18 – др. зак., 10/19 и 6/20). Подаци који
се прикупљају од кандидата биће искоришћени
искључиво у сврху обраде података у конкурсном
поступку, у складу са Законом о заштити података
о личности („Сл. гласник РС“, бр. 87/18). Пријавни
формулар са конкурсом траженим документима и
доказима о испуњавању услова, доставити у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса, лично
у секретаријату школе или на адресу: ОШ „Бранко Пешић“, 11080 Земун, Светотројчина 4, са назнаком: „За конкурс“, особа за контакт: секретар
школе, тел. 011/3167-134.

Стручни сарадник, дефектолог –
специјални педагог
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, прописаних чл. 139, 140 и 141 Закона
о основама система образовања иваспитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – др. закони, 10/19
и 6/20): 1) да кандидат има одговарајуће образовање; 2) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне
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слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, кандидат треба да испуњава и
посебне услове: високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године: дипломирани специјални педагог;
професор, односно дипломирани дефектолог за
друштвену самозаштиту и ресоцијализацију лица
са поремећајима у друштвеном понашању; мастер дефектолог, који је на основним академским
студијама завршио студијски програм Превенција
и третман поремећаја понашања; дипломирани
дефектолог – мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Превенција и третман поремећаја понашања; мастер
дефектолог, који је на основним студијама завршио студијски програм за сшецијалног едукатора; дипломирани дефектолог – мастер, који је на
основним студијама завршио студијски програм
за сшецијалног едукатора. Докази о испуњености
услова из става 1 тач. 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. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију, заједно са одштамшаним пријавним формуларом, достављају установи.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc, а потребну документацију, заједно с одштампаним пријавним формуларом достављају школи.
Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују
се на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Неће се разматрати пријаве које су
неблаговремене, непотпуне, уз које нису приложени докази који се траже конкурсом и оних кандидата који не испуњавају услове у погледу врсте и степена стручне спреме. Потпуном пријавом сматра
се пријава која садржи: 1. попуњен и одштампан
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије; 2. оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; 3. оригинал или
оверену фотокопију уверења МУП-а РС о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања, не старије од 6 месеци; 4. оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству,
не старије од 6 месеци; 5. оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених на
прописаном обрасцу са холограмом, не старије од
6 месеци; 6. уколико диплома није издата на српском језику, потврду да кандидат 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. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована одлуком директора школе. Решење о избору
кандидата по објављеном конкурсу донеће се у
складу са чл. 155 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
88/17, 27/18 – др. зак, 10/19 и 6/20). Подаци који
се прикупљају од кандидата биће искоришћени
искључиво у сврху обраде података у конкурсном
поступку, у складу са Законом о заштити података
о личности („Сл. гласник РС“, бр. 87/18). Пријавни
формулар са конкурсом траженим документима и

доказима о испуњавању услова, доставити у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса, лично у
секретаријату школе или на адресу: ОШ „Бранко
Пешић“, 11080 Земун, Светотројчина 4, са назнаком: „За конкурс“. Контакт особа: секретар школе,
тел. 011/3167-134.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
„ОБРЕНОВАЦ“
11500 Обреновац
Милоша Обреновића 143
тел. 011/8723-240, 8727-851

Андрагошки асистент

на одређено време до краја школске
године, односно до 31.08.2022. године
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла
андрагошког асистента може да буде примљен
кандидат који испуњава следеће услове: 1) да има
одговарајуће образовање, минимум средња стручна спрема; 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, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да је кандидат РС; 5) да
зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. По могућству, кандидат треба
да има савладан програм обуке – Интегрални програм обуке за остваривање основног образовања
одраслих по моделу функционалног основног образовања одраслих, у супротном је дужан да достави
доказ о савладаном програму обуке у року од 6
месеци од дана пријема у радни однос.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете. Докази о испуњености услова по тачкама 1), 3)–5) саставни су
део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Пријаве са биографијом, дипломом о стеченој стручној спреми, уверењем о држављанству, изводом
из матичне књиге рођених, копијом уверења о
неосуђиваности, изводом из казнене евиденције МУП-а и осталом пратећом документацијом,
слати на адресу школе. Фотокопије докумената морају бити оверене, не старије од 6 месеци.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Сва додатна обавештења кандидати могу добити путем телефона:
011/8723-240, од 11 до 12 часова.

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
11000 Београд
Катарине Амброзић 3

Наставник у звање предавача за ужу
стручну област Дизајн индустријских
производа и Примена рачунара у
дизајну
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Поред општих услова које предвиђа Закон
о раду, кандидати треба да имају одговарајући
академски назив: у звање предавача може бити
изабрано лице које има академски назив магистар, односно најмање стручни назив специјалисте
академских студија као и лице из поља уметности
које има високо образовање првог, односно другог
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степена и призната уметничка остварења. Уз
пријаву на конкурс учесници конкурса су дужни
да поднесу: 1. радну биографију – која треба да
садржи следеће податке: 1) лични подаци: име
и презиме; подаци о рођењу (дан, месец и година, место рођења, општина); држављанству, телефон и мејл; 2) о постигнутим степенима образовања: основне студије: назив установе на којој су
завршене, место и датум завршетка, одсек, смер,
студијски програм, ужа област која је наведена у
дипломи; мастер студије: назив установе на којој
су завршене, место и датум завршетка, студијски
програм, ужа област која је наведена у дипломи;
специјалистичке студије: назив установе на којој
су завршене, место и датум завршетка, студијски
програм, назив рада, име и презиме ментора, ужа
научна, стручна, односно уметничка област која је
наведена у дипломи; магистарске студије: назив
установе на којој су завршене, место и датум завршетка, назив рада, име и презиме ментора, ужа
научна, стручна, односно уметничка област која је
наведена у дипломи, докторске студије: назив установе на којој су завршене, место и датум одбране,
наслов дисертације, име и презиме ментора, ужа
научна, стручна, односно уметничка област која
је наведена у дипломи; податке о датуму и месту
нострификације дипломе стечене у иностранству
(ако је било која диплома из става 1 ове тачке
стечена у иностранству), називу установе која је
извршила нострификацију; датуму и месту где је
нострификована диплома стечена, називу установе у којој је стечена; 3) податке о научноистраживачком, уметничком, стручном и професионалном
доприносу за: образовно-уметничку област ликовне
и примењене уметности и дизајн: јавно излагање
уметничког дела на самосталним изложбама; јавно
излагање уметничког дела на колективним жирираним изложбама и манифестацијама; комерцијална реализација уметничког дела; учествовање или
вођење посебних уметничких курсева, семинара
или мајсторских радионица у земљи и иностранству;
учешће на домаћим или међународним конкурсима
уметничких дела; учешће у раду жирија на домаћим
и страним изложбама, конкурсима и манифестацијама; награде и признања за уметнички рад у земљи
и иностранству; објављена теоријска или уџбеничка дела у земљи и иностранству (књиге и стручна
периодика), професионално (научноистраживачко,
уметничко и стручно) усавршавање знања и вештина, библиографија објављених радова и литературе за учење треба да буде наведена по општим
библиографским принципима, односно упутствима
за цитирање литературе у научном часопису и то
по врсти радова (моле се кандидати да биографске
податне и податке научноистраживачком, уметничком, стручном и професионалном доприносу, осим
у штампаној форми доставе и на ЦД-у); 4) податке
о доприносу у настави: о унапређењу образовног
процеса: руковођење развојем или учествовање у
развоју студијског програма, унапређење студијског програма, рад са наставним подмлатком, развој
лабораторија, примена система менаџмента квалитетом у образовном процесу, унапређењу система
менаџмента квалитетом у циљу унапређења образовног процеса; о наставној делатности: увођењу
нових наставних метода; напредовању студената
(пролазност, просечна оцена); руковођење завршним радовима; обезбеђењу литературе за учење:
основни уџбеник, поглавље у основном уџбенику,
помоћни уџбеник, ауторизована скрипта, практикум, видео-туторијали, рецензија уџбеника и помоћних уџбеника; усавршавању педагошких вештина;
5) податке о доприносу стручној, академској и
широј заједници: уџбеник издат од стране или за
потребе других високошколских установа; поглавље
у уџбенику издатом од стране или за потребе других
високошколских установа; помоћни уџбеник издата
од стране или за потребе других високошколских
установа; рецензија уџбеника и помоћних уџбеника, издатих од стране, или за потребе високошколских установа; руковођење стручним пројектима за
потребе привредних субјеката и шире заједнице;
учешће у стручним пројектима за потребе привредних субјеката и шире заједнице; рад у међународним стручним организацијама; рад у националним стручним организацијама; уводна предавања
на конференцијама и друга предавања по позиву;
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чланства у одборима међународних научних конференција и одборима научних друштава; чланства у
уређивачким одборима часописа, уређивање монографија, рецензије научних радова и пројеката;
организација научних скупова; руковођење научним
пројектима, потпројектима и задацима; руковођење
научним и стручним друштвима; активности у комисијама и телима Министарства просвете и телима
других министарстава везаних за научну и просветну делатност; позитивна цитираност кандидатових
радова – по цитату (без аутоцитата); 6) друге податке за које кандидат сматра да су битни; 2. доказе:
1) извод из матичне књиге рођених, извод из књиге
венчаних (ако је кандидат ступањем у брак променио личне податке), уверење о држављанству РС,
све у овереној фотокопији; 2) диплому или решење
о нострификацији дипломе стечене у иностранству,
у овереној фотокопији; ако кандидату до тренутка
подношења пријаве није издата диплома, подноси се
уверење о завршетку студија у овереној фотокопији,
осим за нострификацију дипломе; 3) доказе о изборима у наставно и научно звање, ако је кандидат био
биран у наставно и научно звање на другој установи;
4) копије импресума, односно каталога са изложби о
објављеним радовима, 5) сертификате, потврде, уверења и друге исправе издате од научних, стручних и
других надлежних организација, организатора научних, стручних и уметничких скупова, организатора
пројеката, научних, стручних и уметничких часописа, високошколских установа за сваки податак наведен у пријави који се односи на научноистраживачки, уметнички, стручни и професионални допринос;
допринос у настави; допринос стручној, академској
и широј заједници; 6) друге доказе за које учесник
конкурса сматра да су битни. Пријаве се подносе на
наведену адресу Академије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир и разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ВИСОКА СПОРТСКА И ЗДРАВСТВЕНА
ШКОЛА
11030 Београд, Тоше Јовановића 11

Оглас објављен у публикацији „Послови“ број 949,
од 01.09.2021. поништава се у целости.

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

У огласу објављеном у публикацији „Послови“
број 949 од 1. септембра 2021. године, на стр. 42,
техничком грешком назив радног места одштампан је у нестандардном формату, те је стога био
недовољно уочљив. Овим путем се извињавамо
оглашивачу и кандидатима и наводимо назив радног места у стандардном облику:

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

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

Наставник латинског језика
са 30% радног времена

УСЛОВИ: Уз пријаву приложити: биографију, уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге

рођених, оверену фотокопију дипломе; 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). 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
„ОЛГА ПЕТРОВ“
Београд
11213 Падинска Скела
Дејана Смиљковића 9
тел. 011/6300-471

Наставник ликовне културе
УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено у
члану 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18
– др. закон, 10/19, 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС –
Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019,
3/21, 4/21), и то: за наставника ликовне културе:
дипломирани сликар, академски сликар – ликовни
педагог, академски графичар – ликовни педагог,
академски вајар – ликовни педагог, дипломирани
сликар – професор ликовне културе, дипломирани
графичар – професор ликовне културе, дипломирани вајар – професор ликовне културе, дипломирани графички дизајнер – професор ликовне
културе, дипломирани уметник нових ликовних
медија – професор ликовне културе, дипломирани уметник фотографије – професор ликовне културе, дипломирани сликар – профессор, дипломирани вајар, дипломирани вајар – професор,
дипломирани графички дизајнер, дипломирани
архитекта унутрашње архитектуре, дипломирани
сликар зидног сликарства, дипломирани графичар, дипломирани графичар – професор, професор ликовних уметности, мастер ликовни уметник
(завршене основне академске студије из области
ликовне уметности, односно примењене уметности
и дизајна), мастер примењени уметник (завршене
основне академске студије из области ликовне
уметности, односно примењене уметности и дизајна), мастер конзерватор и рестауратор (завршене
основне академске студије из области ликовне
уметности, односно примењене уметности и дизајна), мастер дизајнер (завршене основне академске
студије из области ликовне уметности, односно
примењене уметности и дизајна), лице са завршеним факултетом ликовних уметности, лице са завршеним факултетом примењених уметности, лице
са завршеним факултетом примењених уметности
и дизајна; дипломирани костимограф; мастер професор предметне наставе (претходно завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет); да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20) – да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиља у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примања 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.
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Наставник разредне наставе

на одређено време, замена запосленог
преко 60 дана, а најдуже до краја
школске 2021/2022. године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено у
чл. 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18
– др. закон, 10/19, 6/2020), и Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС – Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019, 3/21, 4/21), и то за наставника разредне
наставе: професор разредне наставе, професор
педагогије са претходно завршеном педагошком
академијом или учитељском школом, професор
разредне наставе и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ
– мастер; професор разредне наставе и ликовне
културе за основну школу; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20),
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примања 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да приложи: пријавни формулар са сајта Министарства просвете, краћу биографију са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о
држављанству Републике Србије – оверену фотокопију, извод из матичне књиге рођених – оверену фотокопију, доказ о неосуђиваности. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује
директор школе. Кандидати који су изабрани у
ужи избор упућују се на психолошку процену способности коју врши надлежна служба за послове
запошљавања. Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства
просвете и потребну документацију заједно са
пријавним формуларом доставе на адресу: ОШ
„Олга Петров“ Падинска Скела, Дејана Смиљковића 9, 11213 Падинска Скела, са назнаком: „За
конкурсну комисију“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Ближа обавештења се могу добити у секретаријату школе,
на телефон: 011/6300–471.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“
11126 Велики Мокри Луг
Радосава Љумовића 20
тел. 011/3461-507

Педагошки асистент

на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: 1. најмање IV степен стручне спреме
(доказ доставити уз пријаву на конкурс у овереној
фотокопији); 2. психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима (доказ
доставља изабрани кандидат пре закључења угоБесплатна публикација о запошљавању

вора о раду); 3. познавање ромског језика (доказ
доставити уз пријаву на конкурс у оригиналу или
овереној фотокопији); 4. 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 примања мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара застићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказ прибавља
кандидат); 5. држављансто Републике Србије
(оверена фотокопија или оригинал); 6. извод из
матичне књихе рођених (оверена фотокопија или
оригинал). Кандидати попуњавају пријемни формулар на званичној интернет страници МПНТР
и са одштампаним формуларом достављају горе
наведену документацију у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса на адресу: ОШ „Владислав
Петковић Дис“, Радосава Љумовића 20, Београд –
Велики Мокри Луг. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

Ч АЧ А К
ЕКОНОМСКА ШКОЛА

32000 Чачак, Господар Јованова 1

Наставник економске групе
предмета

на одређено време, замена одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће високо
образовање, стечено: а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије) или 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 психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима;
3) да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик – образовно-васпитни рад се остварује
на српском језику. Докази о испуњености услова
под 1) и 3)–5) саставни су део пријаве на конкурс и подносе се у виду оверених фотокопија, а
доказ под 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи најкасније у року од 8
дана од дана објављивања конкурса. Кандидати
који буду изабрани у ужи избор, у року од осам
дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Решење о избору кандидата донеће конкурсна комисија, у року од осам
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријавни формулар и потребну документацију треба послати на адресу: Економска школа,
Господар Јованова 1, 32000 Чачак или предати
лично. Због достављања обавештења, одлука
и позива за разговор неопходно је да кандидат
у пријави наведе тачне контакт податке. Бли-

же информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе на телефон: 032/344-793.

Наставник физичког васпитања
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће високо образовање, стечено: а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) или б) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; ц) да има одговарајуће високо
образовање у складу са 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 и 9/2019); 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за кога није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик – образовно-васпитни рад се остварује на српском језику. Докази о испуњености услова под 1) и 3)–5) саставни
су део пријаве на конкурс и подносе се у виду
оверених фотокопија, а доказ под 2) прибавља
се пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни формулар, који могу наћи на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи најкасније у року од 8
дана од дана објављивања конкурса. Кандидати
који буду изабрани у ужи избор, у року од осам
дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Решење о избору кандидата донеће конкурсна комисија, у року од осам
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријавни формулар и потребну документацију
треба послати на адресу: Економска школа, Господар Јованова, 32000 Чачак или предати лично.
Због достављања обавештења, одлука и позива
за разговор неопходно је да кандидат у пријави
наведе тачне контакт податке. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе на телефон: 032/344-793.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У
ЧАЧКУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Асистент за уже научне области
Инжењерски менаџмент и
Менаџмент и операциона
истраживања
на одређено време од три године

УСЛОВИ: завршене основне и мастер академске
студије инжењерског менаџмента, студент докторских студија у научној области инжењерског
менаџмента, искуство у реализацији вежби на
факултету, који је сваки од претходних степена
студија завршио са просечном оценом најмање
осам (8). Поред наведених услова кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о
високом образовању и Статутом Факултета техничких наука у Чачку. Пријава на конкурс садржи
име и презиме кандидата, датум и место рођења,
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адресу становања и број телефона, податке о
образовању, податке о радном искуству и друго.
Уз пријаву доставити: биографију са подацима о
досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе
о одговарајућој стручној спреми, као и оверене
фотокопије диплома о претходно завршеним степенима студија, списак научних и стручних радова као и саме радове, доказ надлежног органа о
неосуђиваности у смислу члана 72 став 4 Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“, број 88/17,
27/18 – др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 – др. закон,
11/21 – аутентично тумачење и 67/21). Пријаву са
доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Факултет техничких наука у Чачку,
Светог Саве 65, 32000 Чачак. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“ и на интернет страници Факултета техничких наука у Чачку. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати. Фотокопије поднетих докумената уз пријаву на конкурс
се не враћају.

ЈАГОДИНА
ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“

35260 Рековац, Светозара Марковића 4

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка радника
са боловања, за рад у издвојеном
одељењу у Лоћики, са 53% радног
времена

Наставник физичког и здравственог
васпитања

на одређено време до повратка радника
са боловања, за рад у издвојеном
одељењу у Лоћики, са 40% радног
времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и
6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС – Просветни
гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019) и то:
да је стекао одговарајуће високо образовање: 1)
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета;
(2) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких
наука; 2) 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 мита или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, 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. Докази који се прилажу: потписана пријава са кратком биографијом, тачном
адресом пребивалишта и актуелним бројем фиксног или мобилног телефона; попуњен пријавни формулар на званичној интернет страници
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Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању (за лица која су стекла
академско звање мастер доставља се и оверена
фотокопија дипломе о завршеним основним академским студијама); уверење о држављанству
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ о неосуђиваности – уверење из казнене евиденције да
лице није осуђивано 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 њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (уверење из МУП-а, оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); уверење из основног и вишег суда да против кандидата није покренут кривични поступак, донета
наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето решење о одређивању притвора
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 њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од
6 месеци); доказ о знању српског језика и језика на коме се остварује образовно-васпитни рад
у школи (доказ доставља кандидат само уколико одговарајуће образовање није стечено на том
језику); доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење доставља изабрани
кандидат, пре закључења уговора о раду). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним и потписаним пријавним
формуларом достављају установи. Непотпуне и
неблаговремене пријаве без потребне документације, као и фотокопије докумената које нису
оверене, неће се разматрати. Пријаве на конкурс
са доказима о испуњености услова доставити
лично у школи, радним данима од 9.00 до 14.00
часова или поштом на горе наведену адресу, са
назнаком: „За конкурс за пријем у радни однос“.
Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе путем телефона: 035/8411554. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса.

КИКИНДА
УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ ПО АДА
24430 Ада, Мите Радујкова 6
тел. 024/851-131

је оспособљено за рад са децом јасленог узраста
или средње образовање; 2) психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и 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; 6) радно искуство на тим
пословима. Пријава на конкурс треба да садржи
следећа документа: радну биографију кандидата, уверење о држављанству (оригинал или оверен препис), извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверен препис), оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе да кандидат није осуђиван за дела
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (не старије
од шест месеци, оригинал), уверење надлежног
суда да против кандидата није покренута истрага, нити је подигнута оптужница, односно да није
покренут кривични поступак (не старије од шест
месеци, оригинал), уверење надлежног привредног суда да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу
дужности (не старије од шест месеци, оригинал),
потврда надлежне здравствене организације –
оригинал (овај доказ подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду), доказ о знању
српског језика и језика на којем остварује образовно-васпитни рад (оригинал или оверен препис). Кандидат попуњава пријавни формулар /
образац који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним формуларом доставља
установи.
ОСТАЛО: Ако је последњи дан конкурсног рока
за пријем пријаве недеља или дан државног
празника (нерадни дан), рок за пријем пријава
помера се на следећи радни дан. Под потпуном пријавом сматра се пријава која у прилогу
садржи документа којима кандидат доказује да
испуњава услове назначене у конкурсу. Пријаве
на конкурс са потребном документацијом предају се у року од 8 дана од дана објављивања
овог конкурса у публикацији „Послови“, у просторијама установе или се шаљу путем поште на
адресу: Установа за предшколско васпитање
и образовање „Чика Јова Змај“ ПО Ада, 24430
Ада, Мите Радујкова 6, са назнаком ,,За конкурс – не отварати“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Уколико је
пријава предата препоручено путем поште, тад
се као дан пријема рачуна дан пријема пошиљке
од стране поште. Кандидати након утврђивања
испуњености услова за пријем у радни однос
који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана
упућују се на психолошку процену способности,
у складу са законом. Кандидати ће бити писмено обавештени о дану обављања разговора са
кандидатима, као и о одлуци комисије. Ближе
информације о конкурсу могу се добити од председника комисије на телефон: 024/851-131.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

Медицинска сестра – васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да има: 1) одговарајуће образовање; више образовање, односно
одговарајуће високо образовање на студијама
првог степена (основне струковне студије или
специјалистичке струковне студије), на којима

23330 Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 13

Оглас објављен 02.06.2021. године у публикацији „Послови“, за радно место: директор школе“,
поништава се у целости.

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

Наука и образовање

К РА Г У Ј Е В А Ц
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац
Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Асистент за научну област
Рачунарске науке, ужа научна
област Методологије рачунарства

у Институту за математику и
информатику Факултета, на одређено
време три године
УСЛОВИ: ниво 7.1 НОКС-а и уписане докторске
студије уже научне области за коју се бира или
ниво 7.2 НОКС-а, магистар рачунарских наука, уз
услов да је прихваћена тема докторске дисертације, односно ниво 8 НОКС-а, доктор рачунарских
наука, који је изабран у звање асистента по Закону о високом образовању и у наведеном звању
провео највише један изборни период. Остали
услови утврђени су Законом о високом образовању, Статутом Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред
општих услова треба да испуњавају и посебне
услове прописане законом и наведеним општим
актима. Уз пријаву неопходно је доставити биографију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој
стручној спреми и списак и сепарате објављених
радова, односно радова за који поседују потврду да су прихваћени за објављивање до момента
пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни
да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће
доказе надлежних органа поводом чињенице да
нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања
исправе коју издаје високошколска установа или
примања мита у обављању послова у високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Асистент за научну област
Математика, ужа научна област
Математичка анализа са применама,
у Институту за математику и
информатику Факултета
на одређено време на три године
2 извршиоца

УСЛОВИ: ниво 7.1 НОКС-а и уписане докторске
студије уже научне области за коју се бира или
ниво 7.2 НОКС-а, магистар математичких наука,
уз услов да је прихваћена тема докторске дисертације, односно ниво 8 НОКС-а, доктор математичких наука, који је изабран у звање асистента
по Закону о високом образовању и у наведеном
звању провео највише један изборни период.
Остали услови утврђени су Законом о високом
образовању, Статутом Факултета и Правилником
о систематизацији послова и радних задатака
Факултета, у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред
општих услова треба да испуњавају и посебне
услове прописане законом и наведеним општим
актима. Уз пријаву неопходно је доставити биографију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој
стручној спреми и списак и сепарате објављених
радова, односно радова за који поседују потврду да су прихваћени за објављивање до момента
пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни
да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће
Бесплатна публикација о запошљавању

доказе надлежних органа поводом чињенице да
нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања
исправе коју издаје високошколска установа или
примања мита у обављању послова у високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Доцент за научну област Хемија, ужа
научна област Аналитичка хемија
у Институту за хемију Факултета, на
одређено време на пет година

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

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац
Лицеја Кнежевине Србије 3
тел. 034/303-533, 034/303-500 лок.133

Наставник у звање редовног
професора за научну област
Економске науке, ужа научна област
Финансијско моделирање
Наставник у звање ванредног
професора или редовног професора
за научну област Економске науке,
ужа научна област Рачуноводство,
ревизија и пословне финансије
на одређено време од 5 година или на
неодређено време

Наставник у звање доцента за
научну област Економске науке, ужа
научна област Пословна економија
на одређено време од 5 (пет) 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, који доказују потврдом надлежног
органа (полицијске управе) да нису осуђивани за
кривична дела прописана наведеним прописима.
ОСТАЛО: 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. Уз пријаву на конкурс потребно је доставити
и: 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 документацију са доказима о испуњености услова конкурса, кандидати су обавезни да доставе и у електронској форми (на компакт диску – ЦД). Конкурс
је отворен 15 дана. Пријаве са документима, са
назнаком „За конкурс“, доставити на адресу: Економски Факултет, Крагујевац, Лицеја Кнежевине
Србије 3.

ПУ „НАША РАДОСТ“ РАЧА
34210 Рача, Радоја Домановића 10
тел. 034/751-040

Директор

на мандатни период
од четири године
УСЛОВИ: Директор установе може да буде лице
које испуњава услове прописане чланом 122 став
3 и 4,чланом 139 и чланом 140 ст. 1, 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања,
а то су: 1. одговарајуће образовање за васпитача или стручног сарадника, и то: на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и најмање осам година рада у
предшколској установи на пословима васпитања
и образовања након стеченог одговарајућег
образовања или завршене основне студије у
трајању од најмање 4 године по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године и најмање осам година рада у
предшколској установи на пословима васпитања
и образовања након стеченог одговарајућег
образовања или одговарајуће образовање за
васпитача стечено на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне студије
и специјалистичке струковне студије), студијама
у трајању од три године или више образовање
и најмање десет година рада у предшколској
установи на пословима васпитања и образовања
након стеченог одговарајућег образовања; да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
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из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад; да има дозволу за рад (лиценцу); да има
обуку и положен испит за директора (напомена:
пријава која не буде садржала наведени доказ
неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да га положи у законском
року). Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже
доказе о испуњености услова: оригинал или оверену копију дипломе о стеченом образовању;
доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству, оригинал или оверена
копија, не старије од шест месеци рачунајући
од датума објављивања конкурса); уверење из
казнене евиденције о неосуђиваности, издато
од стране полицијске управе, не старије од 6
месеци, у оригиналу или овереној копији рачунајући од датума објављивања конкурса; уверење надлежног суда да против кандидата није
покренута истрага, нити је подигнута оптужница, односно да није покренут кривични поступак
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од
6 месеци); доказ да кандидат зна српски језик
(достављају само кандидати који нису стекли
образовање на српском језику, оверена копија
јавне исправе којом се доказује да је кандидат
стекао средње, више или високо образовање
на српском језику, или је положио испит из тог
језика по програму одговарајуће високошколске
установе); оверену копију или оригинал уверења
или обавештења којим се доказује поседовање
дозволе за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника (лиценца); потврду о радном искуству
у области образовања и васпитања, тј. најмање
осам, односно десет година рада у установи
на пословима васпитања и образовања, након
стеченог одговарајућег образовања, потврду о
обуци и положеном испиту за директора установе (уколико кандидат има положен испит).
Кандидат је дужан да приликом пријављивања
на конкурс, поред наведеног, приложи: доказ о
резултату стручно-педагошког надзора у раду
(извештај просветног саветника); доказ о резултату стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања (само за кандидате који су претходно обављали дужност директора установе); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија); образац
пријаве на конкурс за радно место објављен на
званичној страници Министаства просвете, науке
и технолошког развоја; радну биографију, односно кратак преглед кретања у служби са биографским подацима и оквирни план рада за време
мандата; очитану личну карту. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности, кандидат који буде изабран за директора
је дужан да достави пре ступања на дужност,
односно пре закључења уговора о раду. Докази
о одговарајућем образовању, о неосуђиваности,
држављанству Републике Србије и знању српског
језика саставни су део пријаве за конкурс. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи
радну биографију и све доказе о испуњености
услова за избор чије се прилагање тражи. Рок за
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се подносе у затвореним
ковертама, непосредно установи или препорученом поштом на адресу: ПУ „Наша радост“ Рача,
Радоја Домановића 10, 34210 Рача, са назнаком
„Конкурс за директора“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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 у облику препоручене пошиљке. Ако последњи дан рока пада
у недељу или на дан државног празника, или у
неки други дан кад установа не ради, рок истиче
истеком првог наредног радног дана. Телефон за
ближе информације: 034/751-040.
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ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-990

Сарадник у звању асистента
за научну област Машинско
инжењерство, ужа научна област
Производно машинство
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија из
области машинског инжењерства који је завршио
основне академске студије са просечном оценом
најмање 8 и мастер академске студије са просечном
оценом најмање 8 или је завршио основне студије
по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године са просечном оценом
најмање 8, из области машинског инжењерства;
кандидат мора да има просечну оцену најмање 8,5
из предмета уже научне области за коју се кандидат бира и да поседује активно знање енглеског
језика. Кандидат мора да испуњава општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чланом 72
став 4 Закона о високом образовању. Кандидати
поред општих услова треба да испуњавају и услове
предвиђене одредбама Закона о високом образовању, Статута Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и Правилника о ближим
условима за избор у звање сарадника Факултета
инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу. Уз
пријаву на конкурс потребно је доставити: оверену фотокопију личне карте или очитану личну карту, извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству; потврду да је кандидат студент докторских студија из области машинског инжењерства, оригинал или оверену фотокопију дипломе
или уверења о завршеним претходним степенима
студија, уверење о положеним испитима на претходним степенима студија, уверење о положеним
испитима на докторским студијама, за кандидате
који су у радном односу на Факултету инжењерских наука обавезно је доставити оцену педагошког
рада; биографију, списак стручних и научних радова, као и саме радове, уверења надлежног органа
да кандидат није осуђиван за кривично дело и да
против кандидата није покренута истрага или да
није подигнута оптужница и друге доказе којима
се доказује испуњавање општих и посебних услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у обзир. Пријаве кандидата са прилозима
доставити на адресу: Факултет инжењерских наука, 34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6, са назнаком
радног места за које се конкурише и уже научне
области. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“ и на интернет страници Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу.

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

Наставник у звању редовног или
ванредног професора за научну
област Медицинске науке, ужа
научна област Интерна медицина

на неодређено време или на одређено
време на 5 година
УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање
стечено на студијама трећег степена (докторске
академске студије по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године), односно стечен назив доктора наука по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; завршена одговарајућа
здравствена специјализација.

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

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

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

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

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

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

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

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање
стечено на студијама трећег степена (докторске
академске студије по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005 године),
односно стечен назив доктора наука по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
ОПШТИ ПРЕДУСЛОВ: Кандидати морају да
испуњавају општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чланом 72 став 4 Закона о високом образовању и чланом 135 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, који доказују потврдама
надлежних органа.
ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон,
67/2019 и 6/2020 – др. закон), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Крагујевцу,
Правилником о критеријумима за избор у звање
наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. На конкурс приложити:
1. пријаву на конкурс; 2. биографију; 3. уверење
о држављанству; 4. извод из матичне књиге рођених; 5. оверене фотокопије диплома или уверења
којима се потврђује ниво образовања; 6. потврду
надлежног органа да кандидат није правноснажно
осуђиван за кривична дела против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању
послова у високошколској установи; 7. списак
стручних и научних публикација и по један примерак тих публикација, а за кандидате који су у
радном односу на Факултету медицинских наука
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у Крагујевцу и потврду Комисије за квалитет о
педагошком раду. Упутством за примену, начин
достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у
току поступка избора у звање наставника на
Универзитету у Крагујевцу које је саставни део
Правилника о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу (https://www.kg.ac.rs/Docs/
Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_izbora_u_zvanje_
nastavnika.pdf), утврђена је обавеза кандидата
да релевантна документа која прилаже ради оцене испуњености општих услова, као и обавезних
и изборних елемената прописаних одредбама
Правилника о критеријумима за избор у звање
наставника Универзитета у Крагујевцу достави и у
електронској форми (на компакт диску). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања
конкурса.

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

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

на одређено време 1 година

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

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

УСЛОВИ: магистар фармације, стечен статус студента докторских студија, сваки од претходних
степена студија завршен са просечном оценом
најмање осам (8), смисао за наставни рад.

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

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

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

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус студента докторских студија, сваки од претходних степена студија завршен са просечном оценом најмање
осам (8), смисао за наставни рад.
ОПШТИ ПРЕДУСЛОВ: Кандидати морају да
испуњавају општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чланом 72 став 4 Закона о високом образовању и чланом 135 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, који доказују потврдама
надлежних органа да нису осуђивани за кривична
дела прописана наведеним прописима.
ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон,
67/2019 и 6/2020 – др. закони), Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима
ће бити извршен избор пријављених кандидата.
На конкурс приложити: 1. пријаву на конкурс; 2.
биографију; 3. уверење о држављанству; 4. извод
из матичне књиге рођених; 5. оверене фотокопије диплома или уверења којима се потврђује
ниво образовања; 6. потврду надлежног органа
да кандидат није правноснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у
високошколској установи; 7. потврду да је кандидат студент докторских студија (за асистента
Бесплатна публикација о запошљавању

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

Сарадник у настави за научну област
Медицинске науке, ужа научна
област Хирургија
УСЛОВИ: доктор медицине, студент докторских
академских студија, укупна просечна оцена претходног нивоа студија најмање осам (8).
ОПШТИ ПРЕДУСЛОВ: Кандидати морају да
испуњавају општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чланом 72 став 4 Закона о високом образовању и чланом 135 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, који доказују потврдама
надлежних органа да нису осуђивани за кривична
дела прописана наведеним прописима.
ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон,
67/2019 и 6/2020 – др. закони), Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима
ће бити извршен избор пријављених кандидата.
На конкурс приложити: 1. пријаву на конкурс; 2.
биографију; 3. уверење о држављанству; 4. извод
из матичне књиге рођених; 5. оверене фотокопије диплома или уверења којима се потврђује
ниво образовања; 6. потврду надлежног органа
да кандидат није правноснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа
или примања мита у обављању послова у високошколској установи; 7. потврду да је кандидат
студент докторских студија; 8. списак стручних
и научних публикација и по један примерак тих
публикација у складу са упутством које се налази
на страници Факултета: http://www.medf.kg.ac.rs/
dokumenti_za_izbor.php. Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкурса,
сви кандидати су у обавези да доставе и у електронској форми (на компакт диску). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања
конкурса.

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

Наставник у звању ванредног или
редовног професора за научну
област Правне науке – ужу
Радноправну научну област
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се
бира. Остали услови прописани су у члану 74, а
на период сагласно члану 75 Закона о високом
образовању и чл. 110 и 127 Статута Правног
факултета Универзитета у Крагујевцу. Пријаве
на конкурс са доказима о испуњености услова
као и доказе из члана 72 став 4 Закона о високом
образовању, слати на адресу: Правни факултет
у Крагујевцу, 34000 Крагујевац, Јована Цвијића
1. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса.

К РА Љ Е В О
СРЕДЊА ШКОЛА
„КРАЉИЦА ЈЕЛЕНА”

36350 Рашка, Омладински центар бб

Наставник куварства
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17,
27/18, 10/19 и 6/20), 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), Правилником
о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада Трговина, угоститељство
и туризам („Сл. гласник – Просветни гласник“,
бр. 5/15, 16/15, 19/15, 11/16, 2/17 и 13/18, 2/20,
14/20 и 1/21), и то: да је држављанин Републике
Србије; да је пунолетан; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање 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;
да има одговарајуће образовање, и то: образовање у складу са одредбама члана 140 Закона о
основама система образовања и васпитања, а у
погледу степена и врсте образовања да испуњава
услове прописане Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам;
да зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају
пријавни формулар који могу преузети на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. Уз попуњен пријавни формулар кандидати треба да приложе следеће доказе: извод из матичне књиге рођених (са
холограмом); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); диплому као доказ о одговарајућем образовању; извод из казнене евиденције
(издат од МУП-а Републике Србије) 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 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. Лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора
о раду. Оригинали уверења не смеју бити старији
од 6 месеци. Докази се подносе у оригиналу или
овереној фотокопији. 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 овог конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве се предају лично у
секретаријату школе или путем поште на адресу:
Средња школа „Краљица Јелена“ у Рашки, Омладински центар бб, Рашка. Решење о избору кандидата биће донето у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима.
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КРУШЕВАЦ
ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
„Проф. др РАДОМИР БОЈКОВИЋ“
37000 Крушевац, Топличина 12
тел. 037/420-231

Наставник у звање предавача
струковних студија за ужу научну
област Информатика
2 извршиоца

УСЛОВИ: У складу са Законом о високом образовању и Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника и сарадника на Високој пословној школи струковних студија „Проф. др
Радомир Бојковић” потребно је да кандидати поседују: академско звање магистар наука из наведене
области или академски назив специјалисте академских студија из наведене области. Документа која
је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија, списак објављених радова, доказ о стеченом радном искуству од најмање 3 године у настави у високом образовању. Пријаве са прилозима
доставити на наведу адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Висока школа задржава право да тражи додатну
документацију кандидата. О резултатима конкурса
биће обавештени кандидати који уђу у ужи избор.
У случају доношења одлуке о избору у звање, кандидати су дужни да доставе документацију предвиђену законом за заснивање радног односа.

НИШ
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВО, БЕЗБЕДНОСТ
И МЕНАЏМЕНТ
„КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ“
18000 Ниш, Зетска 2-4

Наставник за ужу научну област
Правнотеоријску, у звање најмање
доцент
Наставник за ужу научну област
Грађанскоправну, у звање најмање
доцент
Наставник за ужу научну област
Пословна информатика, у звање
најмање доцент
Наставник за ужу научну област
Француски језик, наставник страног
језика
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Законом о раду, кандидат мора да испуњава и посебне услове предвиђене Законом о високом образовању. Уз пријаву доставља се биографија са
подацима о досадашњем раду, оверене фотокопије релевантних докумената (дипломе, извод из
матичне књиге рођених, списак објављених радова, одлука о претходном избору у одговарајуће
звање). Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Рок за пријаву на
конкурс је 8 дана од дана објављивања. Подношење конкурсне документације врши се на
уобичајен начин, лично или поштом, на адресу:
Факултет за право, безбедност и менаџмент „Константин Велики”, Ниш, Зетска 2-4, 18000 Ниш.
Изабрани наставници сносе трошкове избора
према ценовнику Универзитета. Контакт телефон: 018/458-0979 и електронска пошта: dekan@
konstantinveliki.edu.rs.
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ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ
18000 Ниш, Чарнојевића 10а

Наставник у звање доцент или
ванредни професор на одређено
време за ужу научну област
Управљање квалитетом радне и
животне средине
УСЛОВИ: услови су предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Нишу,
Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу у пољу техничко-технолошких
наука и Статутом Факултета заштите на раду у
Нишу. Кандидати подносе: пријаву са биографијом, попуњен образац о испуњености услова
за избор у звање наставника (за попуњавање
обрасца обратити се Факултету), оверену фотокопију дипломе о високом образовању, оверену
фотокопију дипломе о научном степену доктора
наука, списак научних и стручних радова и саме
радове на адресу: Факултет заштите на раду
у Нишу, Чарнојевића 10а, у року од 15 дана од
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

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

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2022.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме и савладан
програм обуке за педагошког асистента. 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, 10/2019): да има одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и 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 Репиблике Србије.
Кандидат уз пријавни формулар треба да достави:
диплому о одговарајућем образовању (оригинал
или оверену копију); уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима кандидат доставља по
пријему у радни однос. Рок за пријаву на оглас је
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговреме пријаве неће се узимати у разматрање.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“

88/17, 27/18 – и други закони, 10/19 и 6/20) и
то: одговарајуће образовање у складу са чл. 140
и 142 Закона о основама система образовања и
васпитања; под одговарајућим образовањем
подразумава се високо образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; степен и врста образовања
морају бити у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника и васпитача у основној школи; 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 кривична дела примања или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. У складу са чланом 142
Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат мора 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 6 бодова
праксе у установи,у складу са Европским системом
преноса бодова. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају школи.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију: потписану
биографију, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству Републике Србије, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
доказ о поседовању образовања из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина (потврду
високошколске установе о броју бодова, доказ о
положеном испиту за лиценцу или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије), уверење МУП-а из казнене евиденције, доказ о знању
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад
у школи доставља се уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима изабрани
кандидат ће доставити пре закључења уговора
о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање,
као ни копије докумената које нису оверене од
стране надлежног органа. Пријаве слати на адресу школе: Основна школа „Десанка Максимовић“,
Цетињска 10, 36300 Нови Пазар, са назнаком: „За
конкурс“. Контакт телефон: 020/316-361.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ХАБИБА СТОЧЕВИЋ“

36300 Нови Пазар, Цетињска 10
тел. 020/316-361

36320 Тутин, 7. јули 16
тел. 020/811-203

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Васпитач

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова за
заснивање радног односа утврђених у члану 24
став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС,
113/17 и 95/18 – аут. тумачење), кандидат мора
да испуњава и посебне услове прописане члановима 139, 140 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.

васпитна група Шпиљани

Васпитач

васпитна група Годово

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, за
васпитну групу село Пружањ
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Наука и образовање

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, за
васпитну групу село Лескова

Спремачица

на одређено време до 31. августа
2022. године, 1 извршилац за вртић
„Полетарац 2“, 1 извршилац за вртић
„Маја“ и 1 извршилац за васпитну групу
у селу Суви До
3 извршиоца
УСЛОВИ: За васпитача: у радни однос у установи може да буде примљено лице, под условима
прописаним законом и ако има: 1) одговарајуће
високо образовање на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године, на студијама у трајању од три године као и одговарајуће више образовање. За спремачицу: у радни однос у установи може да буде
примљено лице, под условима прописаним законом и ако има завршену основну школу (I степен
стручне спреме).
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. 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
ПУ „Хабиба Сточевић“, 7. јула 16, Тутин. Више
информација на телефон Предшколске установе
„Хабиба Сточевић“: 020/810-494.

МОШ „25. МАЈ”
36307 Делимеђе
тел. 020/452-991

Наставник биологије

са 80% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, односно до 31.08.2022.
године

Наставник разредне наставе

у издвојеним одељењима школе у
Коничу, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
односно до повратка запослене са
породиљског одсуства
Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник разредне наставе

у издвојеним одељењима школе у
Гурдијељу, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60
дана, односно до повратка запослене са
породиљског одсуства

Наставник физичког васпитања

у издвојеним одељењима школе у
Морани, са 60% радног времена, на
одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, односно
до повратка запослене са неплаћеног
одсуства
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима; да није осуђиван за кривична дела
за која је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс
кандидати треба да приложе: попуњен пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете; доказ о држављанству (уверење о држављанству, односно извод из матичне
књиге рођених, не старије од 6 месеци); оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о познавању језика на ком се изводи
образовно-васпитни рад; доказ о неосуђиваности
и о непостојању дискриминаторног понашања.
Уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Кандидати чије су пријаве
благовремене, потпуне и који испуњавају услове
за оглашено радно место, упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања.
Разговор са кандидатима ће се обавити у просторијама ОШ „25. мај” Делимеђе, о чему ће кандидати бити обавештени. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у
разматрање. Пријаве са документима слати на
адресу: Основна школа „25. мај” Делимеђе, 36307
Делимеђе. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе путем телефона:
020/452-991.

НОВИ СА Д
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕТИЊСТВО“
21230 Жабаљ, Николе Тесле 47/а

Педагошки асистент

на одређено време за школску
2021/2022. годину, односно
најдуже до 31.08.2022.
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба да испуњава и услове прописане чл. 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
88/2017 и 27/2018 –др. закон и 6/2020). Потребно
је да кандидат има стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању, да зна ромски језик
и има савладан програм обуке у складу са Правилником о педагошком асистенту и андрагошком
асистенту („Сл. гласник РС“, бр. 87/19). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке

и технолошког развоја, у складу са чланом 154
став 2 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и
27/2018 – др. закон и 6/2020). Уз пријавни формулар кандидат треба да достави: биографију;
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; потврду, односно сертификат Министарства просвете, науке и технолошког развоја о
положеном нивоу обуке за педагошке асистенте;
уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање
(издато од надлежног МУП-а, оригинал или оверена копија, не старија од 6 месеци); уверење
о држављанству (оригинал или оверена копија,
не старија од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена копија, не старија
од 6 месеци). Доказ да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом кандидат
доставља пре закључења уговора о раду. Пријаве
доставити лично или поштом на адресу: Предшколска установа “Детињство”, Николе Тесле 47/а,
21230 Жабаљ, са назнаком “За конкурс”, у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Остале информације
могу се добити на број телефона: 021/832-894.

ПРВА ПРИВАТНА СРЕДЊА
ОПТИЧАРСКА ШКОЛА „ПАШЋАН“
21000 Нови Сад, Дечанска 9
тел/факс: 021/6419-472

Наставник математике

са непуним радним временом од 88%
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања: да има одговарајуће
образовање у складу са Законом и Правилником
о степену и врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у средњој школи: (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 биологије - 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; лице
из тачке 13) овог члана које је стекло академско
звање мастер мора имати претходно завршене
основне академске студије на студијским програмима Математика или Примењена математика
(са положеним испитом из предмета Геометрија
или Основи геометрије); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
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изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правногсаобраћаја 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. 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.

следећу документацију: диплому о завршеном
одговарајућем образовању (оригинал или оверену
фотокопију); извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда као доказ да лице није
осуђивано (оригинал или оверену фотокопију);
уверење о држављанству (оригинал или оверену
фотокопију); лиценцу за рад (оригинал или оверену фотокопију) уколико је кандидат поседује.
Кандидати који буду изабрани у ужи избор (васпитачи) у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стардандизованих поступака.
Решење о избору кандидата донеће конкурсна
комисија у року од осам дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Пријавни формулар и
потребну документацију треба послати на адресу
установе: ПУ „Плави чуперак“ Тител, Доситејева
бб, 21240 Тител. Ближе информације о конкурсу
могу се добити на телефон: 021/2960-292.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да приложи: оверен препис/фотокопију дипломе
о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци),
кратку биографију или CV. Пријаве на конкурс
се подносе поштом препорученом пошиљком на
адресу: Дечанска 15, 21000 Нови Сад, са назнаком: „Конкурс за радно место наставника математике“, или лично у секретаријату школе, радним
даном од 7 до 14 часова. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код директора и секретара школе, путем
телефона: 021/6419-472.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“КОЛИБРИ”

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЛАВИ ЧУПЕРАК“
21240 Тител, Доситејева бб
тел. 021/2960-292

Васпитач
УСЛОВИ: Кандидат за радно место васпитача
може да буде примљен у радни однос под условима из ллана 140 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) да има завршену одговарајућу стручну спрему за васпитаче: на студијама
првог степена, студијама другог степена, студијама у трајању од три године или одговарајуће
више образовање; 2) да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом; 3) да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски
језик и језик на којем остварује васпитно-образовни рад; 6) да има лиценцу за рад или да у року
од две године од дана заснивања радног односа
положи испит за лиценцу.
ОСТАЛО: Докази о испуњености услова под 1),
3), 4), 5), 6), саставни су део пријаве на конкурс
и подносе се у оригиналу или у виду оверених
фотокопија, а доказ под 2) прибавља се пре
закључења уговора о раду. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају
установи најкасније у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса. Потребно је доставити
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лошког 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.
Пријаве доставити лично или поштом на адресу
установе ПУ „Колибри“ Бач, Школска 3, 21420
Бач. Више информација путем телефона Предшколске установе „Колибри“: 021/6071-770.

ПАНЧЕВО
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈА РАДОСТ”

26000 Панчево, Жарка Зрењанина 25
тел. 013/345-955, 354-292
345-148, 343-866
e-mail: dradost@nadlanu.com
www.decjaradost.rs

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
14 извршилаца

21420 Бач, Школска 3
тел/факс: 021/6071-770

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2021/2022. године, односно до
31.08.2022.
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним законом и ако има: 1) одговарајуће образовање (стечено средње образовање у четворогодишњем
трајању); 2) савладан програм обуке за педагошког асистента; 3) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 4) да
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 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 дискриминаторско понашање; 5) да има држављанство
Републике Србије; 6) да зна српски језик и језик
на коме се остварује васпитно-образовни рад; 7)
обавезно познавање ромског језика.
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 (сертификат) о завршеном
програму обуке за педагошког асистента (оверена
фотокопија); 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 техно-

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и специјалистичке струковне студије,
по прописима које су уређивали високо образовање у периоду од 10. септембра 2005. године до
7. октобра 2017. године, на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије); држављанство
Републике Србије; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом; да лице није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за 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; радно искуство: једна година.

Медицинска сестра – васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
5 извршилаца
УСЛОВИ: средње образовање – медицинска
сестра – васпитач; држављанство Републике
Србије; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом; да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за 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; радно искуство: једна година.

Стручни сарадник – педагог

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и специјалистичке струковне студије по
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прописима које су уређивали високо образовање
у периоду од 10. септембра 2005. године до 7.
октобра 2017. године, на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; држављанство Републике Србије; психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом; да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за 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; радно искуство:
једна година.

Руководилац финансијскорачуноводствених послова –
дипломирани економиста

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: високо образовање: на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, односно специјалисзичким 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; држављанство Републике Србије; психичка,
физичка и здравствена способност за рад са
децом; да лице није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
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;
радно искуство: пет година.

Спремачица

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: стручна спрема: основно образовање;
држављанство Републике Србије; психичка,
физичка и здравствена способност за рад са
децом; да лице није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 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.

Помоћни кувар

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: стручна спрема: средње образовање;
држављанство Републике Србије; психичка,
физичка и здравствена способност за рад са
децом; да лице није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора од најмање три
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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; радно искуство: једна година.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана
од дана објављивања. Пријава се подноси лично
или поштом на адресу: ПУ „Дечја радост“, Жарка
Зрењанина 25, Панчево. Уз пријаву се подноси:
пријава на конкурс, краћа биографија, диплома – сведочанство, уверење о држављанству,
уверење о некажњавању из ПУ, очитана копија
личне карте, потврда о радном искуству. Напомена: А) Кандидати уз пријаву не прилажу доказ
о испуњавању здравственог услова, с тим што
се обавезују да овај доказ прибаве након коначности одлуке о избору кандидата. Б) Уколико
кандидат подноси копију или препис документ
мора бити оверен. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Кандидати ће писмено бити обавештени о избору
по конкурсу. Сва обавештења могу се добити у
управи Установе, Жарка Зрењанина 25 Панчево
или телефоном: 013/345-955, 354-292.

ПОЖ АРЕВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ГАЛЕБ”
12300 Петровац на Млави
Извидничка 17

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутног преко 60 дана
6 извршилаца
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено
лице под условима прописаним Законом или ако
има одговарајуће високо образовање на студијама првог степена, студијама другог степена, студијама у трајању од три године и одговарајуће
више образовање. Уз пријавни формулар који се
преузима са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
кандидати достављају потребну документацију
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, лично или на адресу: Предшколска установа „Галеб“, Петровац на Млави, Извидничка 17,
12300 Петровац на Млави, са назнаком „Пријава
на конкурс“. Општи услови за рад су следећи:
а) да кандидат има одговарајуће образовање,
б) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, в) да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће,за кривично дело примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара зашштићених 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 на коме се остварује васпитно-образовни рад. Доказ о испуњености услова
из тачака а), в), г) и д) достављају се уз пријаву
а доказ о испуњености услова из тачке б) ове
одлуке доставља се пре закључења уговора о
раду. Конкурс за пријем у радни однос спроводи
конкурсна комисија коју ће директор именовати
посебним решењем.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
36310 Сјеница, Раждагиња

Наставник српског језика као
нематерњег

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17,
27/18, 10/19 и 6/20) и Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручног сарадника у основној школи. Потребно је да кандидат
испуњава услове из чл. 139 Закона о основама
ситема образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/17, 27/18 и 10/19 и 6/20): а) има одговарајуће образовање; б) има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење); в) није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиља у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примања или
давања мита, за кривича дела из групе 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) држављанство Републике Србије; д)
да зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
достави : 1) попуњен и одштампан формулар са
сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2) доказ о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверена копија, не старија
од 6 месеци); 3) извод из матичне књиге издат
на прописаном обрасцу са холограмом; 4) оверену копију дипломе о стеченом образовању (не
старије од 6 месеци); 5) доказ о неосуђиваности
прибавља сам кандидат и саставни је део пријаве на конкурс (не старији од 6 месеци). Доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Напотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.
Конкурсну документацију достављати на адресу:
ОШ „Јован Јовановић Змај“, Раждагиња, 36310
Сјеница или лично у секретаријату школе, у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Ближа обавештења се могу
добити у секретаријату школе или на телефон:
063/1654-865.

ПРОКУПЉЕ
ОШ „ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ“

18412 Житорађа, Светосавска 25
тел.027/362-970

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
запослене одсутне преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове за пријем
у радни однос из члана 139 и 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 пси-
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холошких, 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; 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; да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примање или
давање мита, за 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. 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 став 1 тач. 1), 3), 4) 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. Кандидат треба да има одговарајући степен и врсту
образовања прописану 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, 10/16,
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/2020, 8/20,
16/20, 19/20, 3/21, 4/21). 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. 87/2018). Кандидат доставља
одштампан, попуњен и потписан пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и потребну документацију (оверене фотокопије докумената). 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
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; уверење да није
осуђиван (не старије од 6 месеци); уверење да
против кандидата није покренут кривични поступак и није покренута истрага (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 кандидата везано
за психолошку проверу и интервју у току 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 канди-
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датима. 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 – наставник разредне наставе“.

СМЕДЕРЕВО
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ТТПШ „ДЕСПОТ ЂУРАЂ“

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

Оглас објављен у публикацији „Послови“
01.09.2021. године (стр. 64) исправља се у следећем: иза речи „два извршиоца“ треба да стоји:
1 извршилац најкасније до 31.08.2022. године и
1 извршилац најкасније до 31.08.2023. године,
за 40% пуног радног времена. Рок за пријаву на
оглас продужава се за наредних 8 (осам) дана од
дана објављивања исправке.

ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
11300 Смедерево, Ђуре Даничића 84
тел. 026/4617-380

Наставник математике

на одређено време до повратка
запослене са трудничког, породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: 1. занимање: професор математике,
дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информатичар,
професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије, професор информатике - математике, дипломирани
математичар - астроном, дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани
математичар - математика финансија (са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер
професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор математике и
информатике, мастер професор физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор математике-мастер,
дипломирани математичар - мастер, дипломирани
инжењер математике - мастер (са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани математичар - професор математике, дипломирани
математичар - теоријска математика, дипломирани инжењер математике (са изборним предметом
Основи геометрије), професор хемије - математике, професор географије - математике, професор физике - математике, професор биологије
- математике, професор математике - теоријско
усмерење, професор математике - теоријски
смер, дипломирани математичар и информатичар, дипломирани математичар - механичар, мастер професор предметне наставе, мастер математичар - професор математике; лица која су
стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да имају завршене основне
академске студије на студијским програмима из
области математике или примењене математике
(са положеним испитом из предмета геометрија
или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике односно математике и
информатике; 2. поседовање психичке, физичке
и здравствене способности; 3. неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца или да нису правоснажном
пресудом осуђивани за кривична дела насиље

у породици, одузимање малолетног лица, или
родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике
Србије; 5. да кандидат зна српски језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства
просвете, а заједно са одштампаним пријавним
формуларом школи достављају: 1. радну биографију, 2. уверење о држављанству, 3. диплому
или уверење о стеченом образовању, 4. уверење
о положеном испиту за лиценцу или уверење о
положеним испитима из психологије, педагогије и
методике од најмање 30 бодова, од којих најмање
6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова
(уколико поседује), 5. уверење о неосуђиваности
које издаје надлежна полицијаска управа, 6. кандидати који образовање нису стекли на српском
језику потребно је да приложе доказ о знању српског језика. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса. Потребно је
тражена документа приложити у оригиналу или
оверене фотокопије (овера не сме бити старија
од 6 месеци). Уверење о држављанству и о неосуђиваности не смеју бити старији од 6 месеци.
Уколико се, уместо дипломе, прилаже уверење о
стеченом образовању, оно не сме бити старије од
6 месеци. Неблаговремене, непотпуне пријаве,
као и пријаве уз које су достављене неоверене
фотокопије потребних докумената, неће се узимати у разматрање. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе, лично или
телефоном: 026/4617-380.

Андрагошки асистент

на одређено време за школску
2021/22. годину,
УСЛОВИ: 1. четврти степен стручне спреме и обука за андрагошког асистената за остваривање
функционалног основног образовања одраслих;
2. поседовање психичке, физичке и здравствене способност; 3. неосуђиваност правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца или да нису правоснажном пресудом
осуђивани за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. држављанство Републике Србије; 5. да кандидат зна српски језик. Кандидати попуњавају
пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете,
а заједно са одштампаним пријавним формуларом школи достављају: 1. радну биографију, 2.
уверење о држављанству или извод из матичне
књиге рођених, 3. диплому или уверење о стеченом образовању, 4. уверење о неосуђиваности
које издаје надлежна полицијаска управа, 5. кандидати који образовање нису стекли на српском
језику потребно је да приложе доказ о знању српског језика. Андрагошки асистент пружа помоћ
и додатну подршку полазницима и кандидатима, у складу са њиховим потребама, сарађује са
извођачима активности образовања одраслих и
стручним сарадницима, сарадницима, организацијама и удружењима и јединицом локалне самоуправе, у циљу квалитетнијег остваривања активности образовања одраслих. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Потребно је тражена документа приложити у
оригиналу или оверене фотокопије (овера не сме
бити старија од 6 месеци). Уверење о држављан-
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ству и о неосуђиваности не смеју бити старији од
6 месеци. Уколико се, уместо дипломе, прилаже
уверење о стеченом образовању, оно не сме бити
старије од 6 месеци. Неблаговремене, непотпуне
пријаве, као и пријаве уз које су достављене неоверене фотокопије потребних докумената, неће
се узимати у разматрање. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе,
лично или телефоном: 026/4617-380.

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
(до престанка функције помоћника
директора), са 50% радног времена
УСЛОВИ: 1. занимање: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност; дипломирани филолог англиста; дипломирани професор енглеског језика и књижевности;
мастер филолог (студијски програм Англистика;
студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност); мастер професор језика и књижевности (студијски
програм или главни предмет, односно профил
Енглески језик и књижевност); лица која су
стекла академско звање мастер, морају имати
претходно завршене основне академске студије
из области предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура,
модул Енглески језик и књижевност; Енглески
језик и књижевност; Англистика, Енглески језик
и књижевност са другом страном филологијом;
2. поседовање психичке, физичке и здравствене способности; 3. неосуђиваност правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца или да нису правоснажном пресудом
осуђивани за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са
законом утврђено дискриминаторно понашање; 4.
држављанство Републике Србије; 5. да кандидат
зна српски језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, а заједно
са одштампаним пријавним формуларом школи
достављају: 1. радну биографију, 2. уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених,
3. диплому или уверење о стеченом образовању,
4. уверење о неосуђиваности које издаје надлежна полицијаска управа, 5. кандидати који образовање нису стекли на српском језику потребно
је да приложе доказ о знању српског језика. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Потребно је тражена
документа приложити у оригиналу или оверене
фотокопије (овера не сме бити старија од 6 месеци). Уверење о држављанству и о неосуђиваности
не смеју бити старији од 6 месеци. Уколико се,
уместо дипломе, прилаже уверење о стеченом
образовању, оно не сме бити старије од 6 месеци. Неблаговремене, непотпуне пријаве, као и
пријаве уз које су достављене неоверене фотокопије потребних докумената, неће се узимати у
разматрање. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе, лично или телефоном: 026/4617-380.

ОШ “ИВО ЛОЛА РИБАР”
11322 Скобаљ, Маршала Тита 109
тел. 026/4791-203

Наставник ликовне културе

са 25% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
УСЛОВИ: Поред општих услова прописан Законом о раду, кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о осноБесплатна публикација о запошљавању

вама система образовања и васпитања: да има
одговарајуће образовање, у складу са чланом
140. Закона о основама система образовања и
васпитања и Правилником о врсти стручне спреме 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 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;
да има држављанство Републике Србије, да зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; обавезно 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. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства
(део „Ново на сајту”), а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом,
достављају установи. Потпуном пријавом сматра се својеручно потписана пријава која садржи: попуњен пријавни формулар (Формулар
за пријаву на конкурс), актуелни број фиксног
или мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта, уверење о држављанству Републике
Србије, не старије од 6 месеци (може и оверен
препис/фотокопија); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод
из матичне књиге рођених или оверен препис/
фотокопија, доказ о неосуђиваности (уверење из
МУП-а), уверење (потврда) високошколске установе да има образовање из члана 140 ЗОСОВ-а
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, психологије и методике или има положен
стручни испит или испит за лиценцу, сматра се 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, али о томе мора да пружи одговарајући
доказ. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Напомена: документација се не враћа кандидатима који доставе пријаве. 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. Лекарско уверење доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве се достављају непосредно или
путем поште на адресу школе, са назнаком: „За
конкурс“: ОШ „Иво Лола Рибар” Скобаљ, Маршала Тита 109, 11322 Скобаљ.

Посао се не чека,
посао се тражи

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
11320 Велика Плана
Булевар деспота Стефана 40

Наставник физиког васпитања

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене запосленог, који ће у
школској 2021/2022. години обављати
послове помоћника директора
УСЛОВИ: да кандидат има држављанство Републике Србије; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело прописано чланом
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 88/2017, 27/2018 – др. закони 10/2019 и
6/2020 – даље: Закон); да има одговарајуће образовање: кандидати за радно место наставника
треба да испуњавају услове из члана 140 Закона
– што значи да треба да поседују одговарајуће
високо образовање стечено на: студијама другог степена (мастер академске, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), по
пропису који уређује високо образовање, почев
од 10. септембра 2005.године, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембара 2005. године, а изузетно да су стекли одговарајуће високо образовање
на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем, под условом да је тражено
образовање стекао на језику на коме се остварује
тај рад по програму одговарајуће високошколске
установе, да испуњава услов из члана 142 став 1
и 4 Закона, који предвиђају да наставник из става 1 члана 140 Закона 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 и сматра
се да наставник који је у току студија положио
испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, има образовање из става 1 члана 142 Закона; потребно је да кандидат испуњава услове у
погледу степена и врсте образовања, прописане Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник”,
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016
и 2/2017). Уз пријаву на конкурс кандидати за
радно место наставника физичког васпитања
треба да доставе оригинале или оверене фотокопије следећих докумената (обавезно): попуњен
пријавни формулар објављен на званичној интернет страници Министарства просвете и да га
заједно са потребном документацијом доставе
школи у року од осам дана од дана објављивања
конкурса; диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству
(не старије од шест месеци); извод из матичне
књиге рођених; доказ о поседовању образовања
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 – издат
од стране одговарајуће високошколске установе,
односно уверење или други одговарајући документ о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија; краћу биографију; доказ о
неосуђиваности за наведена кривична дела, прописана чланом 139 став 1 тачка 3 Закона, саставни је део пријаве на конкурс, а психолошку процену способности за рад са децом и ученицима,
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врши надлежна служба за запошљавање, пре
закључења уговора о раду; доказ да кандидат
није под истрагом. Кандидат који је раније обавио
психолошку проверу способности за рад са децом
и ученицима, може уз пријаву да достави податке
о томе када је и где провера извршена. Изабрани кандидат је у обавези да лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима, достави пре закључења уговора о раду. Фотокопије докумената
које нису оверене од надлежног органа неће се
узимати у обзир. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Попуњен пријавни
формулар са одговарајућим доказима (документацијом), подноси се у року од (8) осам дана од
дана објављивања конкурса на адресу: Основна
школа „Свети Сава” Велика Плана, Булевар деспота Стефана 40, 11320 Велика Плана, са назнаком:
„За конкурс“. Контакт за информације: 026/516021, Сузана Ристић, секретар школе.

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

Наставник математике

са 90% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 139, 140 и 155 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – др. закон, 10/19 и
6/20), стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), у складу са
Законом о високом образовању, односно образовање стечено на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
утврђивали високо образовање до 10.09.2005.
године. Степен и врста образовања морају бити
у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник”, бр.11/12, 15/13,
2/16, 10/16 и 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20,
19/20, 3/21 и 4/21). Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова; наставник који је у току
студија положио испит из педагогије или психологије или положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, сматра се да има образовање из чл.
142 ст. 1 овог Закона; уверење о држављанству РС
(оригинал или оверена копија); психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом);
доказ да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом
доставља школи. Уз захтев кандидат доставља:
диплому о завршеном образовању са исправом
којом се доказује да је кандидат стекао образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина, односно доказ о положеним испитима из педагогије или психологије или доказ да је
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кандидат положио стручни испит, односно испит
за лиценцу (оригинал или оверена копија); уверење да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела наведена у чл. 139 ст. 1 тач 3
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18
– др. закон, 10/19 и 6/20) (оригинал или оверена
копија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); уверење о држављанству РС (оригинал или оверена копија). Рок за
подношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се достављају непосредно или путем поште на
адресу: ОШ „Вожд Карађорђе”, Петра Костића 1,
11328 Водањ. Сва потребна обавештења могу се
добити код секретара школе на број телефона:
026/4715-004.

Наставник информатике

са 10% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 139, 140 и 155 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20), стечено на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), у складу са Законом о високом образовању, односно образовање стечено на
основним студијама у трајању од најмање четири
године по прописима који су утврђивали високо
образовање до 10.09.2005. године. Степен и врста
образовања морају бити у складу са Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16 и 3/17, 13/18,
11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 4/21). Кандидат мора да има образовање из психолошких,
педагошких методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих
најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких методичких дисциплина и 6 бодова праксе у
установи у складу са Европским системом преноса
бодова. Наставник који је у току студија положио
испит из педагогије или психологије или положио
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 142 ст. 1 овог
закона; уверење о држављанству РС (оригинал
или оверена копија); психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење се подноси пре закључења
уговора о раду са изабраним кандидатом); доказ
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Кандидат попуњава пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом доставља школи. Уз захтев
кандидат доставља: диплому о завршеном образовању са исправом којом се доказује да је кандидат стекао образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно доказ
о положеним испитима из педагогије или психологије или доказ да је кандидат положио стручни
испит, односно испит за лиценцу (оригинал или
оверена копија); уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена
у чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) (оригинал или оверена копија); извод из матичне књи-

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

ОШ „СВЕТИ САВА“
Смедерево, Металуршка бб
тел. 026/663-999

Секретар школе

са 50% радног времена, на одређено
време до повратка запослене
са боловања
УСЛОВИ: 1. одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије,
или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године или на основним студијама од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године, у складу са Правилником о врсти стручне спреме за рад наставника у основној школи;
2. поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима; 3. неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, није
утврђено дискриминаторно понашање, у складу
са законом; 4. држављанство Републике Србије;
5. зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова из става 1 тачке 1), 3), 4) и 5) су саставни
део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка
2) прибавља се пре закључења уговора о раду.
Доказ о испуњености услова из става 1 тачка 5)
доказује се тако што кандидат који није стекао
средње, више или високо образовање на српском
језику је у обавези да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Потребно је да
кандидати попуне пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства и одштампаног заједно са потребном документацијом о
испуњености услова доставе установи. Документа
се достављају у оригиналу или овереним фотокопијама. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса. Документа
се достављају у оригиналу или овереним фотокопијама. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе
и преко телефона: 026/663-999 (секретар) или
026/663-990 (директор).

МАШИНСКО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА
ШКОЛА „ГОША“
11420 Смедеревска Паланка
Индустријска 66
тел. 026/317-310

Наставник електрогрупе предмета
за 20 часова недељно, на одређено
време до повратка запосленог
са боловања, а најкасније
до 31.08.2022. године

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике,
на студијама другог степена (мастер академске
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струдије) или завршен електротехнички или електронски факултет по програму који је важио до
10. септембра 2005. године (седми степен стручне спреме), у складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада електротехника („Просветни
гласник“ бр. 8/2015 и 2/2017); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да има
положен стручни испит, односно испит за лиценцу, а ако нема – потребно је да је на факултету
положио испите из педагогије или психологије;
ако по програму није имао те предмете потребно
је да је након завршетка студија стекао образовање из психолошких, педагошких и методичних
дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.

Наставник практичне наставе –
инструктор вожње

за обуку ученика образовног профила
возач моторних возила, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског боловања, а најкасније
до 31.08.2022. године
УСЛОВИ: завршен пети степен за занимање возач
моторних возила инструктор за Б, Ц, Д, Е категорије, петогодишње радно искуство у струци стечено после специјалистичког испита; да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
3 месеца као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом,без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар кандидат је дужан да у року од 8
дана од изласка огласа достави: оверену фотокопију дипломе, доказ о неосуђиваности, доказ
о држављанству, оверену фотокопију о положеном испиту за лиценцу или уверење да је након
завршетка студија стекао образовање из психолошких, педагошких и методичних дисциплина од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи.
Лекарско уверење није потребно достављати пре
закључења уговора. Сву потребну документацију
слати у затвореној коверти, на адресу школе:
Машинско електротехничка школа „Гоша“, Индустријска 66, 11420 Смедеревска Паланка.

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

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„БОЖИДАР ТРУДИЋ“
11420 Смедеревска Паланка
10. октобра 13
тел. 026/317-490

Наставник клавира

на одређено време ради
замене запослене због породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета,
а најкасније до 31.03.2023. године
УСЛОВИ: 1. одговарајуће високо образовање
прписано чланом 140 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17), стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије), и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године, и то: дипломирани музичар – пијаниста,
дипломирани музичар – усмерење пијаниста,
мастер музички уметник – професионални статус клавириста или академски музичар пијаниста; 2. поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима;
3. поседовање држављанства Републике Србије;
4. 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; 5. знање српског језика,
односно језика на којем се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију, заједно са одштампаним формуларом доставља школи. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 1) попуњен пријавни
формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2) краћу биографију; 3) доказ о
држављанству Републике Србије, оригинал или
оверена фотокопија (уверење о држављанству
не старије од шест месеци); 4) извод из матичне
књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија( извод не старији од шест месеци); 5) оверен препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању ( не старија од шест месеци); 6) доказ о неосуђиваности издат од надлежног МУП-а (не старији од три месеца); 7) доказ о
знању српског језика, осим за кандидате који су
на српском језику стекли одговарајуће образовање. Пре закључења уговора о раду, кандидат
подноси и доказ о испуњености услова из члана 139 став 1 тачка 2 Закона о основама система образовања и васпиатања (уверење да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима). Конкурс спроводи
конкурсна комисија. Неблаговремене и непотпуне пријаве конкурсна комисија неће се узети у разматрање. Решење о избору кандидата
конкурсна комисија доноси у року од осам (8)

дана од дана обављеног разговора са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос. Школа нема обавезу да кандидатима
пријављеним на конкурс врати приложену документацију по конкурсу. Пријаве треба послати
поштом (обавезно са повратницом), уз назнаку
„За конкурс“, на адресу: Основна музичка школа
„Божидар Трудић“, Смедеревска Паланка 11420,
10. октобра 13 или поднети непосредно у Секретаријат ОМШ „Божидар Трудић“ Смедеревска
Паланка. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и преко телефона:
026/317-490.

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
25250 Оџаци
Васе Пелагића 60
тел. 025/5742-361

Чистачица
УСЛОВИ: Конкурс спроводи Конкурсна комисија
именована од стране директора школе. Кандидат за радно место треба да испуњава услове
из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то да: а) има одговарајуће
образовање, б) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
в) да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и 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
васпитно-образовни рад. Уз пријавни формулар
који се преузима са интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
кандидати достављају потребну документацију
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса
и то: диплому о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству не старије од 6
месеци, уверење о неосуђиваности не старије од
6 месеци, личну биографију – ЦВ, доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. 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 посллове 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 ОШ “Бранко Радичевић” Оџаци, Васе Пелагића 60. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса се предају
непосредно у секретаријату школе, сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова или поштом
на адресу: ОШ “Бранко Радичевић”, Васе Пелагића 60, Оџаци. Пријаве се предају у затвореној
коверти, са назнаком, „За конкурс за пријем у
радни однос на радно место чистачица”.

08.09.2021. | Број 950 |

43

Наука и образовање

СУБОТИЦА
ОИСШ „СВЕТОМИР БОЈАНИН“
24000 Суботица
Ивана Горана Ковачића 14

Наставник предметне наставе са
одељењским старешинством
– олигофренолог

на српском наставном језику, на
одређено време ради замене директора
у мандату

Дефектолог – наставник у
индивидуалном третману
– олигофренолог

на српском наставном језику, на
одређено време ради замене преко
60 дана, односно до повратка запослене
са породиљског одсуства и одсуства
са рада ради неге детета

Дефектолог – наставник у
индивидуалном третману
– специјални педагог

на српском наставном језику,
са 70% радног времена, на одређено
време до 31.08.2022. године

Дефектолог – наставник са
одељењским старешинством

на српском и мађарском наставном
језику, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета

Стручни сарадник за израду
дидактичких средстава и помагала за
децу са сензомоторичким сметњама
са 10% радног времена, на одређено
време до 31.08.2022. године

Дефектолог – наставник у посебним
условима
на мађарском наставном језику,
са 20% радног времена, на одређено
време до 31.08.2021. године

Наставник теоријско-практичне
наставе

на српском наставном језику,
са 50% радног времена, на одређено
време до 31.08.2022. године
УСЛОВИ: Поред услова прописаних чл. 139 до 144
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18, 10/19
и 6/2020), кандидати за горе наведено радно
место треба да имају: одговарајуће високо образовање према члану 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/18, 10/19 и 6/20), према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи за ученике
са сметњама у развоју(„Службени гласник РС –
Просветни гласник”, бр. 17/2018) и према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама за ученике лако ментално ометене у развоју. Поред одговарајућег високог образовања,
кандидат треба да испуњава следеће услове: да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, држављанство
Републике Србије, доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
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саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторско понашање,
да зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Наставник мора да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да приложи: оверен препис/фотокопију дипломе
о стеченом образовању, уверење о држављанству
Републике Србије или оверену фотокопију, извод
из матичне књиге рођених или оверену фотокопију, доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторско понашање, доказ да
има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
достави своју професионалну биографију. Психолошку процену способности кандидата за рад са
децом и ученицима извршиће Национална служба
за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пре закључења уговора о раду
кандидат треба да прибави уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима. Избор се врши у складу са
Законом о основама система образовања и васпитања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. У складу са чланом 155
став 1 и 2 у вези са чланом 154 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања, кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Кандидати
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.
Пријаве на конкурс слати на адресу школе: ОИСШ
„Др Светомир Бојанин” Суботица, Ивана Горана
Ковачића 14, Суботица. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављављивања конкурса.

ШАБАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
15000 Шабац, Драгише Пењина 31
тел. 015/341-129

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде
изабран кандидат који испуњава услове прописане члановима 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20)
и то: да има одговарајуће високо образовање за
наставника основне школе, педагога или психолога школе, стечено: 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, с тим да студије првог степена морају бити 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 (овај доказ
саставни је део пријаве за конкурс); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (овај доказ прибавља се
пре закључења уговора о раду); 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 (овај је
доказ саставни део пријаве на конкурс); да има
држављанство Републике Србије (овај доказ саставни је део пријаве на конкурс); да зна српски
језик на којем остварује образовно-васпитни рад
(овај доказ саставни је део пријаве на конкурс);
да има дозволу за наставника, васпитача и стручног сарадника (испуњеност овог услова утврђује
комисија); да има најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања,
након стицања одговарајућег образовања (овај
услов утврђује комисија); да има положен испит
за директора установе (кандидат који нема положен испит за директора установе, дужан је да га
положи у року од две године од дана ступања на
дужност). Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из
члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 88/17,
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20), за директора школе може бити изабрано и 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 те врсте школе, дозволу за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора школе и најмање десет година рада на пословима васпитања
и образовања у установи, после стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар
(налази се на сајту Министарства просвете, науке
и технолошког развоја) и прилаже га уз следећу
документацију: 1. биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада
директора школе; 2. диплому о стеченом одговарајућем високом образовању (оригинал или
оверени препис или оверена копија, а уз мастер
диплому прилаже се и диплома основних студија,
оверен препис или оверена копија); 3. уверење о
положеном испиту за лиценцу, стручном испиту
за наставника, односно стручног сарадника – дозвола за рад (оригинал или оверен препис или оверена копија); 4. потврду о раду у области образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања; 5. уверење из казнене евиденције у
складу са чланом 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење
МУП-а, не старије од 6 месеци, оригинал или оверена копија); 6. уверење надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак,
донета наредба о спровођењу истраге, покренута
оптужница (оригинал или оверена копија, не старија од шест месеци); 7. уверење о држављанству (оригинал или оверен препис или оверена
копија); 8. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверен препис или оверена копија); 9.
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у
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раду кандидата (извештај просветног саветника),
ако га поседује; 10. резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (достављају само кандидати који су претходно обављали дужност установе); 11. 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);
12. 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); 13. доказ о знању српског
језика на коме се обавља образовно-васпитни
рад (доставља само кандидат који одговарајуће
образовање није стекао на српском језику); 14.
очитану личну карту или фотокопију уколико иста
не поседује чип. Сва потребна документација се
доставља у оригиналу или овереним преписима/
копијама, како је наведено у тексту конкурса.
Рок за подношење пријава за избор директора
школе је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве на конкурс се подносе у затвореним
ковертама, са назнаком „Конкурс за директора“,
препорученом поштом или се непосредно предају
секретару школе. Неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање. Благовременом пријавом сматра се она пријава која је поднета у року
утврђеном у конкурсу. Благовременом пријавом
сматраће се и пријава која је предата препорученом пошиљком и тада се као дан пријема рачуна
дан када је пошта примила пошиљку. Када истек
рока за пријем пријава пада у недељу или дане
државног празника, рок за пријаву се помера за
следећи радни дан. Непотпуне пријаве се неће
узети у разматрање. Неоверене фотокопије се
неће узети у разматрање. Под потпуном пријавом
сматраће се она пријава која у прилогу садржи
документа којима кандидат доказује да испуњава
услове конкурса. Комисија за избор директора ће
обавити интервју са пријављеним кандидатима
који испуњавају услове конкурса. Решење о именовању директора биће достављено свим учесницима конкурса, у законом предвиђеном року.
Информације у вези са конкурсом могу се добити
од секретара школе, на телефон: 015/341-129,
или путем е-поште на адресу: specskolasa@mts.rs.

УЖИЦЕ
АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗАПАДНА СРБИЈА
СЕДИШТЕ УЖИЦЕ
Ужице, Трг Светог Саве 34
тел. 031/510-169

Наставник у звање предавача
и заснивање радног односа

на одређено време од пет година,
за ужу научну, односно стручну област
Економске науке
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Законом, кандидат мора да испуњава следеће обавезне услове: обавезни услови за избор у звање
предавача су: стечен академски назив магистра
наука или најмање стручни назив специјалисте академских студија из научне, односно стручне области за коју се бира у звање, стечен на
акредитованом факултету и акредитованом студијском програму у Републици Србији или еквивалентан научни, односно стручни назив из научне, односно стручне области за коју се бира у
звање, стечен у иностранству, признат у складу
са Законом о високом образовању, способност за
наставни рад. Допунски услови за избор у звање
предавача су: ако је кандидат лице које је раније
обављало наставни рад, позитивна оцена укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада; позитивна оцена доприноса развоју
наставе и других делатности Академије; поседовање најмање три референце из научне, односБесплатна публикација о запошљавању

но стручне области за коју се бира, између следећих референци: научни/стручни рад објављен
у међународним или домаћим научним часописима или зборницима са научних/стручних скупова; објављени уџбеник, практикум, приручник,
збирка задатака, монографија, из научне-стручне области за коју се бира; податке о доприносу наставној делатности; податке о доприносу
стручној, академској и широј заједници; податке
о сарадњи са другим високошколским, односно
научно-истраживачким институцијама у земљи
и иностранству; друге податке за које кандидат
сматра да су битни. Докази: потврда установе или
друге организације о радном искуству; извод из
матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат ступањем у брак
променио личне податке), уверење о држављанству РС, све у овереној фотокопији; диплому или
решење о нострификацији дипломе стечене у
иностранству, у овереној фотокопији. Ако кандидату, до тренутка подношења пријаве није издата
диплома, подноси се уверење о завршетку студија
у овереној фотокопији, осим за нострификацију
дипломе; доказе о изборима у наставно и научно звање, ако је кандидат био биран у наставно
и научно звање на другој установи; сертификате, потврде, уверења и друге исправе издате од
научних, стручних и других надлежних организација, организатора научних и стручних скупова,
организатора пројеката, научних и стручних часописа, високошколских установа за сваки податак
наведен у пријави који се односи на истраживачки, стручни и професионални допринос; допринос наставној делатности; допринос стручној,
академској и широј заједници и сарадњу са другим високошколским, односно научно-истраживачким институцијама у земљи и иностранству;
друге доказе за које учесник конкурса сматра да
су битни; доказе о неосуђиваности за кривична
дела утврђена Законом и Статутом. За комплетност документације коју подноси на конкурс одговоран је учесник конкурса. Пријаве се подносе
Академији струковних студија Западна Србија, на
адресу Трг Светог Саве 34, 31000 Ужице, са назнаком: „За конкурс“. Рок за пријављивање кандидата по конкурсу је 8 дана од дана објављивања
у јавном гласилу, односно интернет страници
Националне службе за запошљавање. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Марина Шумаревић, дипломирани правник,
контакт телефон: 031/510-169.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “АРИЉЕ“
31230 Ариље, Милоша Глишића 34
тел. 031/3891-888

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 122, 139 и 140 став 1, 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 10/19 и 6/20), и то: 1. д има одговарајуће
високо образовање и то: 1) за васпитача или
стручног сарадника стечено на студијама другог степена ( мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне ,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука, с
тим да лице мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета;
2) за васпитача или стручног сарадника стечено на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; дозволу за рад наставника, васпитача и

стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора установе и најмање осам година рада
у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег
образовања. 3) одговарајуће високо образовање
за васпитача стечено 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 десет година рада у предшколској
установи на пословима васпитања и образовања
након стеченог одговарајућег образовања, 2. да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена чланом 139. став 1. тачка 3) Закона о
основама система образовања и васпитања; 4. да
има држављанство Републике Србије; 5. да зна
српски језик на којем се остварује васпитно-образовни рад. Комисија за избор директора цениће
и доказ о резултату стручно-педагошког надзора
у раду кандидата (извештај просветног саветника), ако га поседује, као и доказ о резултатима
стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања, ако је кандидат претходно обављао дужност директора установе. Уз
одштампан и попуњен пријавни формулар преузет са званичног сајта Министарства просвете,
науке и технолошкох развоја, кандидат треба да
приложи: 1) оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 2) оверену фотокопију уверења
о положеном испиту за дозволу за рад за наставника, васпитача и стручног сарадника (лиценцу), односно стручном испиту; 3) оригинал или
оверену фотокопију потврде о радном искуству
у области васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања (не старију од
6 месеци од расписивања конкурса); 4) уверење
о држављанству Републике Србије (оригинал или
оверену фотокопију, не старије од 6 месеци од
расписивања конкурса); 5) извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
6) уверење полицијске управе да није осуђивано
правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом , без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом утврђено дискриминаторно
понашање (оригинал или оверена фотокопија, не
старије од 6 месеци од расписивања конкурса); 7)
доказ о положеном испиту за директора установе
уколико је положио испит (оригинал или оверена фотокопија); 8) доказ о знању српског језика
достављају кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику (оригинал
или оверена фотокопија); 9) доказ о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника) ако је вршен
надзор (оригинал или оверена фотокопија); 10)
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања за
кандидата који је претходно обављао дужност
директора установе (оригинал или оверена фотокопија извештаја); 11) лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој спсособности за
рад са децом и ученицима (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци од расписивања конкурса); 12) преглед кретања у служби са
биографским подацима (необавезно); 13) доказе
о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Сва потребна документација се
подноси у оригиналу или овереним фотокопијама. Изабрани директор који нема положен испит
за директора, дужан је да га положи у року од
две године од дана ступања на дужност. Рок за
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
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пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на
конкурс са потребном документацијом слати на
адресу: Предшколска установа „Ариље“, Милоша
Глишића 34, 31230 Ариље, у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за директора установе”
или предати лично. Ближа обавештења се могу
добити код секретара установе и путем телефона:
031/3891-888. О резултатима конкурса кандидати ће бити обавештени у року од 8 дана од дана
пријема решења о именовању директора установе
од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

ВАЉЕВО
СРЕДЊА ШКОЛА “МИОНИЦА”
142420 Мионица, Кнеза Грбовића бб
тел. 014/3445-173

Наставник информатике

са 40% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: На конкурс може се пријавити кандидат
који испуњава услове прописане чл. 139 и 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања: да је стекао одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студијама
другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета;
студијама другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких
наука, при чему мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године;
3) на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем; да има психичку, физичку и
здраствену 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 насиља у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело 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 дискриминаторно понашање;
да је држављанин Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да уз пријаву
на конкурс достави и: попуњен пријавни формулар који се налази на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије;
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству РС (не старије
од 6 месеци); доказ да није осуђиван сходно члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; доказ о знању језика на
којем се изводи образовно-васпитни рад у школи
(уколико одговарајуће образовање није стечено
на том језику); очитану личну карту и радну биографију. Наведени документи морају бити у оригиналу или у овереној фотокопији. У току трајања
поступка одлучивања о избору, кандидати који
уђу у ужи избор дужни су да се подвргну провери психофизичких способности за рад са децом и
ученицима, коју врши Национална служба за запошљавање применом стандардизованих поступака.
Изабрани кандидат је дужан да достави лекарско
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уверење пре закључења уговора о раду. Пријаве
се подносе непосредно школи, радним даном од
08 до 14 часова или путем поште. Пријаве слати
са назнаком “За конкурс – наставник информатике”, на горе наведену адресу. Неблаговремене или
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
За све додатне информације о конкурсу јавити се
секретару школе на тел. 014/3445-173.

В РА Њ Е
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“

17530 Сурдулица, Југословенска бб.

Васпитач

7 извршилаца
УСЛОВИ: васпитач – више образовање или високо
образовање на студијама првог степена (основне
струковне, основне академске или специјалистичке струковне студије) или 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 – васпитач.

Медицинска сестра – васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање, медицинска сестра
– васпитач.

Возач
УСЛОВИ: средње образовање у трајању од четири године, положен возачки испит Б и Д категорије, положен стручни испит за рад са судовима
под притиском, положен стручни испит за рад на
пословима заштите од пожара (у току рада).

Домар – мајстор одржавања (ложач)
УСЛОВИ: средње образовање у трајању од две до
четири године, положен испит за руковаоца парних котлова, положен возачки испит Б категорије.

Спремачица
УСЛОВИ: основна школа.
ОСТАЛО: Кандидат треба да има и: 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
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;
држављанство Републике Србије; 5) да зна језик
на коме се остварује васпитно-образовни рад. Кандидати уз пријаву на конкурс достављају: доказ о
стручној спреми (оверена фотокопија дипломе),
уверење/извод из казнене евиденције МУП-а да
лице није осуђивано за кривична дела из тачке
обавезних услова за заснивање радног односа,
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија), уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена
фотокопија); за радно место бр. 3: доказ о положеном возачком испиту Б и Д категорије (оверена
фотокопија возачке дозволе), уверење о положеном испиту за рад са судовима под притиском (оригинал или оверена фотокопија); за радно место број 4: уверење о положеном испиту за

руковаоца парних котлова (оригинал или оверена
фотокопија), доказ о положеном возачком испиту
Б категорије (оверена фотокопија возачке дозволе). Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности доставља изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. У поступку одлучивања врши се претходна
провера психофизичких способности кандидата
коју обавља надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Кандидати потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају
на адресу: Предшколска установа „Наша радост“
Сурдулица, Југословенска бб, поштом или лично, у
року од 8 дана од дана објављивања огласа.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛИ БЕКТАШИ“
Бујановац, Несалце
тел. 063/4603-115

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде
изабрано лице које испуњава услове прописане
чл. 139 и чл. 140 ст 1 и 2 Закона о основама система образовања иваспитања („Сл. гласник РС“,
бр. 88/2017). Дужност директора школе може да
обавља лице које има: 1) одговарајуће образовање
из члана 140 ст 1, 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, за наставника те врсте
школе и подручја рада, за педагога и психолога:
1. на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, (2) студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука; 2.
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године: 2)
да има дозволу – лиценцу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника и обуку и положен
испит за директора установе и најмање 8 година рада на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; 3) да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примања или давања мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 5) да има држављанство Републике
Србије; 6) да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, оверен препис дипломе о завршеном
факултету, оверен препис уверења о положеном
стручном испиту (лиценцу), потврду о радном
искуству са подацима о пословима које је обављао,
уверење о држављанству и извод из МКР (не старије од 6 месеци) и доказ о знању језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад). Доказ о
испуњености услова из става 1 тачка 4 овог конкурса подноси се пре закључења уговора о раду, а
доказ из става 1 тачка 3 прибавља школа. Мандат
директора тече од дана ступања на рад. Настава
у школи се изводи на албанском језику. Пријавни
формулар попунити на званичној интернет стра-
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ници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и одштампати. Рок за подношење пријава
на конкурсу је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Ближа обавештења
могу се добити у школи или преко телефона:
063/460-115. Пријаве се подносе на адресу школе: ОШ „Али Бекташи“, Несалце, 17520 Бујановац.
Кандидати ће писмено бити обавештени о резултату конкурса у року од 8 дана по извршеном избору.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МУХАРЕМ КАДРИУ“

Бујановац, Велики Трновац
тел. 017/656-671

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: На конкурс може да се пријави кандидат који испуњава услове прописане чл. 122, 139
и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 – др. закон
и 6/2020), односно: 1) да има одговарајуће високо образовање за наставника основне школе,
педагога или психолога, стечено: 1) на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: 1. студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно за групу предмета; студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука, с тим да студије
првог степена морају бити из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно за групу предмета; 2. на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да има психичку , физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да
зна српски језик као језик на којем се оствараује
образовно-васпитни рад; 6) да има дозволу за
рад наставника (лиценца), васпитача и стручног
сарадника; 7) да има обуку и положен испит за
директора установе (пријава која не садржи уверење о положеном испиту за директора установа
неће се сматрати непотпуном, а избрани кандидат ће бити у обавези да у законском року положи
испит за директор школе); 8. 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 чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, дужност директора
основне школе може обављати и лице које има
одговарајуће образовање из чл. 140 став 3 овог
закона, то јест високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке студије) или на студијама у трајању од три године, или више образовање наставника те врсте школе, дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада на пословима васпитања
и образовања у установи, после стеченог одговарајућег образовања.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на
конкурс достави: 1. биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма
рада директора школе у предстојећем мандатном
периоду; 2. диплому о стеченом одговарајућем
образовању; 3. уверење о положеном испиту за
лиценцу, стручном испиту за наставника, односно
за стручног сарадника (дозволу за рад); 4. доказ
о радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; 5. уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена
у условима конкурса (не старије од 6 месеци);
6. уверење надлежног суда да против њега није
покренут кривични поступак, доношењем наредбе о спровођењу истраге или доношењем решења
о одређивању притвора пре доношења оптужног
предлога за наведена кривична дела, непостојање
дискриминаторног понашања, утврђеног у складу
са законом (не старије од 6 месеци); 7. уверење из
казнене евиденције МУП-а (не старије од 6 месеци); 8. уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци); 9. извод из матичне књиге рођених; 10. доказ о резултату стручно-педгошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника), ако га поседује; 11. доказ о
резултатима стручно-педагошког надзора школе и
оцену спољашњег вредновања за кандидата који
је претходно обављао дужност директора школе;
12. доказ о знању српског језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (овај доказ, у виду
потврде да је кандидат положио испит из српског језика, доставља кандидат који није стекао
одговарајуће образовање на српском језику); 13.
доказ о похађању обуке и положеном испиту за
директора установе (пријава која не садржи уверење о положеном испиту за директора установе
неће се сматарати непотпуном, а изабрани канидат ће бити у обавези да у законском року положи
испит за директора школе); 14. лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима. Сва потребна документација се подноси у оригиналу или овереним
копијама. Пријава на конкурс са доказима се
подноси препорученом пошиљком или лично на
адресу школе: Основна школа „Мухарем Кадриу“,
17528 Велики Трновац, у затвореној коверти, са
назнаком: „Конкурс за директора“. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања
конкурса у листу „Послови“. Пријавни формулар
попунити на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
– www.mpn.gov.rs. Непотпуне и наблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Благовременом пријавом сматра се пријава која је поднета у
року утврђеном у конкурсу. Благовременом пријавом сматра се и пријава која је предата препоручном поштом и тада се као дан пријема рачуна
дан када је пошта примила пошиљку. Ако рок за
пријем пријава пада у недељу или дане државног
празника, помера се за следећи радни дан. Под
потупном пријавом сматра се она пријава која
у прилогу садржи документа којима кандидат
доказује да испуњава услове конкурса. Ближа
обавештења могу се добити код секретара школе,
на телефон: 017/656-671. О резултатима конкурса
кандидати ће бити обавештени у року од 8 дана
од дана пријема решења о именовању директора
школе од стране министра просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

условна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примања или давања мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, 4. да има
држављанство Републике Србије, 5. да зна српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.

ОШ „ПРЕДРАГ ДЕВЕЏИЋ“

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

17542 Врањска Бања
Краља Петра I Ослободиоца 44

Педагошки асистент
на одређено време
до 31.08.2022. године

УСЛОВИ: 1) IV степен стручне спреме и сертификат
Министарства просвете о завршеној обуци за педагошког асистента; 2. да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена без-

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕРА МАЧКАТОВАЦ“

17530 Сурдулица, Бело Поље бб
тел. 017/814-579

Педагошки асистент

са 40 сати недељно, на одређено време
до краја школске године 2021/2022,
односно до 31.08.2022. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: 1) да има најмање средњу стручну спрему, да познаје ромски језик (било који дијалекат),
да има искуства у раду са децом из осетљивих
друштвених група, посебно ромском децом, да је
завршио обавезну уводну обуку за педагошког
асистента у организацији Министарства просвете;
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 месеци, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство
Републике Србије. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
приложи: доказ о испуњености услова из тачака
1) и 4), тј. оверене копије дипломе и уверења о
држављанству. Докази о испуњености услова
из тачке 2) подносе се пре закључења уговора
о раду. Ближе информације о конкурсу можете
добити преко телефона: 017/814-579.

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

Васпитач

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: има одговарајуће образовање: високо образовање: 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
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студије), студијама у трајању од три године или
више образовање са звањем васпитач; има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом; није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
узете у разматрање. Потпуном пријавом сматра
се пријава која садржи: пријавни формулар са
интернет сајта Министарства просвете, науке и
технолошког развоја; потписану биографију кандидата; доказ о стеченом образовању (оверен
препис или оверену фотокопију дипломе или уверења); доказ о држављанству Републике Србије
(оригинал / оверена копија уверења о држављанству); фотокопија извода из матичне књиге
рођених; оригинал / оверена копија уверења о
неосуђиваности. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурс: дипл. правник Миљана Ђура, секретар, контакт телефон: 013/831-700.
Пријаве слати на адресу : Предшколска установа
„Чаролија“ Вршац, Ђуре Јакшића 3.

ОШ „КОРИОЛАН ДОБАН”
26336 Куштиљ, Вршачка бб
тел./факс: 013/883-430
e-mail: kdoban@gmail.com

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова
наставника разредне наставе могу бити примљени
кандидати који поред општих услова из члана 24
Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05,
61/05, 54/09 и 57/2014, 137/2017 – одлука УС и
113/2017) испуњавају и услове предвиђене чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17,
27/18 – др.закон, 10/19, 27/18 – др. закон и 6/20):
поседовање одговарајућег образовања, и то високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије, мастер струковне студије), на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године, изузетно на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије),
студијама у трајању од три године или вишим
образовањем за наставника разредне наставе у
складу са чланом 140 Закона и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник
РС” – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19, 2/20, 8/20
и 16/20); поседовање држављанства Републике
Србије; знање српског језика и језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад (знање румунског
језика), 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. Поседовање физичке, психичке и здравстве-
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не способности за рад са децом и ученицима; психолошка процена способности за рад са децом и
ученицима. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом
сматра се пријава која садржи: 1) пријавни формулар Министарства просвете, 2) очитану личну
карту или фотокопију, 3) доказ о држављанству
(уверење о држављанству, оригинал или фотокопију која није старија од 6 месеци), 4) извод из
матичне књиге рођених, оригинал или фотокопију,
5) оверен препис или оверену фотокопију сведочанства о завршеној школи, 6) лиценцу за рад (и
то само за лица коју исту поседују, а она лица која
немају лиценцу дужна су да је стекну у току рада),
7) доказ о познавању српског језика (само уколико
образовање није стечено на српском језику) и језика на коме се остварује васпитно-образовни рад
– румунски језик; услови о познавању језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад утврђени су чланом 141 став 7 Закона основама система
образовања и васпитања; 8) уверење о неосуђиваности из суда и МУП-а, оригинал или оверену
фотокопију документа која не смеју бити старија
од 6 месеци. Сви кандидати који буду изабрани
у ужи избор биће упућени на процену психолошких способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања.
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности који издаје надлежна здравствена установа, односно Дом здравља, доставља
се непосредно пре закључења уговора о раду, и
то оригинал или оверена фотокопија. Пријаве треба предати лично или послати поштом на адресу:
ОШ „Кориолан Добан” Куштиљ, Вршачка бб, 26336
Куштиљ, са назнаком: „За конкурс за наставника
разредне наставе“.

ЗАЈЕЧАР
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

ства просвете – http://www.mnp.gov.rs, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар достављају и следећу документацију: краћу
биографију, оверену копију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању, кандидат који има
високо образовање стечено на студијама другог
степена доставља оверену копију дипломе другог степена и оверену копију дипломе основних
академских студија, доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
из члана 139 став 1 тачка 3) Закона 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 и
здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду.
Психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Пријаве на конкурс слати на адресу:
ОШ „Јован Јовановић Змај“, Маршала Тита 35,
19224 Салаш, 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 конкуса. Ближа обавештења могу
се добити на телефон: 019/470-126.

ОСНОВНА ШКОЛА
„9. СРПСКА БРИГАДА“

19224 Салаш, Маршала Тита 35

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 11

Наставник математике

Педагошки асистент

са 36 сати недељно (88,88%),
на одређено време

на одређено време за школску
2021/2022. годину, односно
до 31.08.2022. године

Наставник информатике и
рачунарства
са 4 сата недељно (10%),
на одређено време

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат
треба да испуњава и услове у складу са чл. 140
Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да има одговарајуће образовање из
члана 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 –
други закони и 10/19 и 6/20) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“,
бр.11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18).
Сваки од кандидата треба да испуњава услове
из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања: да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министар-

УСЛОВИ: завршена најмање средња школа било
ког смера – завршен програм обуке за педагошког асистента – 9 модула у трајању од 196 часова
(36 ЕСПБ). Кандидат уз молбу прилаже: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом
одговарајућем образовању и језику на коме се
школовао, уверење о држављанству (оригинал
или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверену фотокопију, не старији од 6 месеци),
оверену фотокопију сертификата о завршеном
програму обуке за педагошке асистенте; уверење
о неосуђиваности правноснажном пресудом за
кривична дела за која је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примања мита или давања мита,
за кривично дело из групе кривичних дело против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање.
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом (лекарско уверење)
изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Пријаве доставити на адресу: Основна школа „9. српска бригада“, Кнеза Милоша 11,
19370 Бољевац, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у
обзир. Рок за подношење молбе је 8 дана од дана
објављивања конкурса.
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ОШ „15. МАЈ“

19209 Мали Јасеновац

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да
испуњава услове прописане чл. 122, 123, 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 –
др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020):
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 лице 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); биографију
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 годиБесплатна публикација о запошљавању

не, уколико не поседује исти); доказ о 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”. Доказ 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.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЂУЛИЋИ“ ЗАЈЕЧАР

19000 Зајечар, Насеље Краљевица бб

Педагошки асистент

за рад на одређено време за школску
2021/2022. годину
УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати
достављају потребну документацију у року од
8 дана од дана објављивања конкурса, лично
или на адресу: Предшколска установа „Ђулићи“
Зајечар, Насеље Краљевица бб, Зајечар. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована
решењем од стране директора установе. Поред
општих услова за заснивање радног односа
прописаних чланом 24 Закона о раду, кандидати треба да испуњавају и услове из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања и да имају одговарајуће образовање.
Кандидат за радно место педагошког асистента
мора да има одговарајуће образовање – IV степен стручне спреме; познавање ромског језика;
завршена уводна обука за педагошког асистента;
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 3 месеца као и за кривична
дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело 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 пра-

вом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом утврђено
дискриминиторно понашање; да има држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик
на коме се остарује васпитно-образовни рад.
Доказе о испуњености услова уз пријаву, кандидати треба да доставе као оверене преписе, и
то: диплому о стеченој стручној спреми; сертификат о завршеној обуци за педагошког асистента; уверење – потврде о неосуђиваности (да није
старија 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. Пријаве са потребном
документацијом доставити: Предшколској установи „Ђулићи“ Зајечар, Насеље Краљевица бб.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

Сарадник у исхрани – нутрициониста
УСЛОВИ: Уз пријаву 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“, лично или на адресу Предшколске установе „Ђулићи“ Зајечар, Насеље Краљевица бб, Зајечар. Конкурс спроводи Конкурсна
комисија именована решењем од стране директора установе. 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 за радно место сарадника за исхрану –
нитруционисата мора да има одговарајуће образовање и то: на студијама првог степена (основне
струковне или специјалистичке струковне студије
), односно на студијама у трајању до три године или вишим образовањем здравствене струке
VI степен стручне спреме, смер нутрициониста –
дијатетичар, 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, зна српски језик и језик
на коме се остварује васпитно-образовни рад.
Доказе о испуњености услова из тачке 4, уз
пријаву, кандидати треба да доставе у овереном
препису, и то: диплому о стручној спреми за радно место сарадник за исхрану – нутрициониста,
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. Пријаву са потребном
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документацијом доставити: Предшколској установи „Ђулићи” Зајечар, Насеље Краљевица бб.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

Медицинска сестра – васпитач
УСЛОВИ: Уз пријаву 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, лично или на
адресу Предшколске установе „Ђулићи“ Зајечар,
Насеље Краљевица бб, Зајечар. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована решењем од
стране директора установе. 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 за радно место медицинске сестре – васпитача мора да има одговарајуће
средње образовање и то: медицинску школу васпитачког смера, IV 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. Доказе о испуњености услова,
уз пријаву, кандидати треба да доставе у овереном препису, и то: диплому о стручној спреми
за радно место медицинска сестра – васпитач,
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. Пријаву са потребном
документацијом доставити: Предшколској установи „Ђулићи” Зајечар, Насеље Краљевица бб.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА ШКОЛА
„Др БОШКО ВРЕБАЛОВ“

23270 Меленци, Српских владара 63

Спремачица

на одређено време до повратка
одсутне запослене
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа кандидати треба да испуњавају и
услове утврђене чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања и чланом 26
Правилника о организацији и систематизацији
послова у Основној школи “Др Бошко Вребалов”
Меленци. Кандидат треба да: 1) има одговарајуће
образовање – завршену основну школу; 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
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од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик као језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. Кандидат
треба да приложи: 1) попуњену пријаву на конкурс на пријавном формулару који се преузима са
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2) кратку биографију
са контакт подацима (телефон, адреса пребивалишта и адреса електронске поште); 3) оверену
фотокопију сведочанства о завршеној основној
школи; 4) уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија); 5) извод из матичне
књиге рођених за кандидате који су променили
име или презиме после издавања исправе о стеченом одговарајућем образовању (оригинал или
оверена фотокопија); 6) уверење надлежне полицијске управе 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 (оригинал или оверена фотокопија);
7) уколико кандидат није стекао образовање на
српском језику, у обавези је да достави потврду образовне установе да је положио испит из
познавања српског језика. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају
школи. Неблаговремене, неуредне и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији “Послови”. Кандидати који уђу у ужи
избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима и позвани
на разговор. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси
само изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду. Конкурсна документација се не враћа.
Пријаве се достављају на адресу: Основна школа
„Др Бошко Вребалов”, Српских владара 63, 23270
Меленци, са назнаком „За конкурс“.

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Македонска 2

Наставник латинског језика

са 22,2% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,
13/17 – Одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично
тумачење), треба да испуњава и посебне услове
прописане члановима 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да:
1) има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања
стечено: а) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета
и студије другог степена из области педагошких

наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука, уз претходно завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета;
б) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; в) изузетно, наставник и васпитач јесте и лице
са стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем; у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник
РС – Просветни гласник”, број 21/15, 11/16, 13/18,
5/19 и 2/20): дипломирани класични филолог;
професор, односно дипломирани филолог који је
савладао наставни план и програм високог образовања из предмета латински језик у трајању
од најмање четири семестра; мастер класични
филолог; 2) има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад;
ОСТАЛО: Кандидат уз попуњен пријавни формулар који преузима са званичне интернет странице Министарства, просвете, науке и технолошког
развоја, доставља још и: кратку биографију; оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом
одговарајућем образовању; уверење о држављанству не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотокопију не старију од 6
месеци); уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих
послова као 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 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; уколико кандидат није стекао образовање на српском језику, у обавези је да достави
доказ о положеном испиту из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење) подноси само изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду. Рок за подношење
пријава са потребним доказима о испуњавању
услова конкурса је 8 дана, од дана објављивања
текста конкурса у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне
и неблаговремено достављене пријаве неће бити
разматране. Пријаве се шаљу поштом или предају
лично на адресу: Средња пољопривредна школа,
Македонска 2, 23000 Зрењанин, са назнаком „За
конкурс”. Сва потребна обавештења можете добити од секретара школе, лично или телефоном на
број: 023/562519 и 023/562-189.
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Кинески „Зиђин“ генератор развоја Зајечарског региона

СТРАТЕШКО ПАРТНЕРСТВО
У настојању да запосли што више људи, створи нова радна места за
локално становништво и изгради ланац снабдевања, компанија је до краја
јуна 2021. године запослила 1.518 нових радника, тако да данас има 5.715
запослених, а 97 одсто су српски држављани

У

зајечарској филијали НСЗ, протекле недеље је одржан
радни састанак представника компаније „Serbia Zijin
Coper“ са директором Националне службе за запошљавање
Зораном Мартиновићем, директором филијале Душаном
Младеновићем и саветницима. Састанак је иницирао менаџмент компаније, како би у сарадњи са Националном
службом решили проблем константне потребе за новим
радницима. Према њиховим речима, „Зиђин“ је од децембра 2018. године, када је постао стратешки партнер Владе
Републике Србије, у непрекидном расту.
У настојању да запосли што више људи, створи нова
радна места за локално становништво и изгради ланац
снабдевања, компанија је до краја јуна 2021. године запослила 1.518 нових радника, тако да данас има 5.715 запослених, а 97 одсто су српски држављани. Нето просечна зарада
запослених у првој половини ове године износила је 98.774
динара, односно 7,8 одсто више него прошле, а 19,3 одсто
више него 2019. године. У поређењу са 2018, када је „Зиђин“
преузео функцију управљања РТБ Бор, који је имао 4.972
радника, просечна плата данас је 48,64 одсто већа, а редовно је прима хиљаду и по људи више. Запослени у „Зиђину“
примају 54 одсто већу плату од оне која се у просеку месечно исплаћује у Србији.
На састанку су менаџери кинеске компаније дефинисали образовне профиле који су дефицитарни у овом тренутку, углавном из техничке, машинске и електро струке. Исказана је потреба и за високообразованим кадровима: дипл.
правницима, економистима, мeнаџерима, машинским и
елeктро инжењерима, инжењерима из области флотације
и рударства, као и ИТ стручњацима. Посебно је наглашена
потрeба за возачима тешких теретних возила и аутобуса.
Према речима директора НСЗ Зорана Мартиновића,
зајечарска и борска филијала НСЗ немају довољно капацитета да задовоље у потпуности потребе овог кинеског
гиганта, па је пожељно приступити решавању овог проблема и на републичком нивоу, посебно имајући у виду да је
„Зиђин“ стратешки партнер Владе Републике Србије.
„Ово стратешко партнерство две државе додатно обавезује на наставак сарадње, а циљ би био да се превaсходно запошљавају држављани Србије. Такође, треба обратити
пажњу на решавање питања превоза и смештаја за раднике
који би дошли овде да раде са целокупне територије Републике Србије“, истакао је Мартиновић.

Директор зајечарске филијале НСЗ Душан Младеновић
договорио је са менаџерима „Зиђина“ модел информисања
будућих кандидата, под симболичним називом „Дани отворених врата“, што подразумева групно информисање заинтересованих кандидата са евиденције зајечарске филијале
од стране представника кинеске компаније. Предвиђа се да
ће на тај начин у кратком периоду бити ангажован већи
број људи.

За очекивати је да активности зајечарске филијале
НСЗ допринесу задовољењу потреба кинеског послодавца
и истовремено пруже прилику великом броју Зајечараца да
дођу до сигурног радног места и обезбеде себи услове за
квалитетан живот.
Александар Дијановић

Национална служба за запошљавање
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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

