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УВОДНИК
У Србији је 1. октобра почела реализација друге фазе
овогодишњег програма „Моја прва плата“, па Национална
служба за запошљавање позива незапослене особе старости
до 30 година, са средњим и високим образовањем и без радног искуства, да се до 31. октобра пријаве за учешће у овом
програму, који ће им омогућити да стекну прво радно искуство у својој струци и повећају своје шансе на тржишту рада
у проналажењу запослења. Сви детаљи у вези са програмом
„Моја прва плата“ и начином конкурисања могу се наћи већ
на првој страни овог броја „Послова“.
Министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Дарија Кисић Тепавчевић и директор НСЗ Зоран
Мартиновић прошле седмице су посетили Чачак, како би
присуствовали додели одлука за самозапошљавање у овом
граду. Према споразуму између НСЗ и Градске управе, средства у износу од по 270.000 динара добиле су две особе са
инвалидитетом, док је субвенције од по 250.000 динара добило 29 теже запошљивих лица.
И у Ћуприји су прошле недеље свечано додељени уговори корисницима субвенција за самозапошљавање, по
програму који се такође суфинансира средствима НСЗ и
општине. За самозапошљавање 11 будућих предузетника
обезбеђено је укупно 2.750.000 динара, а подршка им је пружена у покретању делатности у области дигиталног маркетинга, производње предмета од пластике и физиотерапеутских, козметичких, аутомеханичарских и других услуга.
Краљевачка филијала Националне службе за запошљавање
организовала је 27. септембра сајам запошљавања на Тргу Јована Сарића, испред зграде Градске управе. Сајам на отвореном
простору реализован је у сарадњи са Градом, а уз поштовање
свих прописаних безбедносних епидемиолошких мера.
У Средњобанатском округу у току је реализација 14
јавних радова по јавном позиву Националне службе за запошљавање, у којима учествује 60 незапослених лица. Програми се реализују на подручју општина Нова Црња, Сечањ,
Зрењанин, Нови Бечеј и Житиште, а у већини тих пројеката
учествују особе са инвалидитетом, укупно њих 35.
Према споразуму НСЗ и ГО Младеновац, за спровођење
овогодишњих јавних радова на којима се ангажују особе са
инвалидитетом, ова београдска општина је издвојила 563.200
динара, а Национална служба 420.800 динара. Уз подршку две
партнерске институције, 6 незапослених ОСИ биће радно ангажовано током четири месеца, уз месечну накнаду од 22.000
динара и плаћене доприносе за обавезно социјално осигурање. Поред тога, уз техничку подршку НСЗ, ГО Младеновац
самостално финансира јавне радове за још 20 незапослених из
категорије теже запошљивих, за које је из свог буџета издвојила 3 милиона динара.
Немања Новаковић

НСЗ позива младе незапослене без радног искуства

УКЉУЧИТЕ СЕ У ПРОГРАМ
„МОЈА ПРВА ПЛАТА“
Н

ационална служба за запошљавање позива младе са
средњим и високим образовањем, пријављене на евиденцију незапослених лица и без радног искуства, да се од
1. до 31. октобра пријаве за учешће у програму „Моја прва
плата“, који ће им помоћи да стекну прво радно искуство у
својој струци и тако повећају своје шансе на тржишту рада
у проналажењу запослења.
Наиме, од 1. до 31. октобра ће трајати друга фаза овогодишњег Програма подстицања запошљавања младих
„Моја прва плата“, током које ће се незапослени млади за
учешће у овом програму пријављивати преко сајта: www.
mojaprvaplata.gov.rs.

Прва фаза у реализацији програма „Моја прва плата“
– пријављивање послодаваца и оглашавање позиција, завршена је 23. септембра, а на сајту „Моја прва плата“ могу
се видети све одобрене позиције на које кандидати могу да
конкуришу.
Трећа фаза програма намењена је избору кандидата
од стране послодаваца, који ће процес селекције моћи да
обављају од почетка пријаве кандидата, док ће повезивање (коначан избор) послодавци из приватног сектора
моћи да обаве у периоду од 1. до 15. новембра, а послодавци из јавног сектора у периоду од 16. до 30. новембра.
У року од 15 дана од дана завршетка избора кандидата
биће формиране коначне листе послодаваца са изабраним кандидатима, које ће бити доступне на сајту www.
mojaprvaplata.gov.rs.
Четврта фаза реализације програма се односи на потписивање тројног уговора између Националне службе за
запошљавање, послодавца и изабраног кандидата, док ће
спровођење програма почети у року од 15 дана од дана
формирања коначне листе послодаваца са изабраним
кандидатима.

Овим програмом младима без радног искуства се омогућава да обаве праксу на конкретним пословима код послодаваца, на тај начин стекну знања, вештине и компетенције
за рад и тако повећају своје могућности за запошљавање.
Планирано је укључивање до 10.000 младих са средњим и
високим образовањем, до навршених 30 година живота, који
су без радног искуства (или са радним искуством краћим
од 6 месеци стеченим на пословима у оквиру нивоа образовања са којим конкуришу), а налазе се на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање.
На основу Уредбе о Програму подстицања запошљавања младих „Моја прва плата“, Национална служба за запошљавање је 20. августа ове године расписала Јавни позив
који је доступан на сајту НСЗ (www.nsz.gov.rs) и сајту „Моја
прва плата“ (www.mojaprvaplata.gov.rs).
Програм „Моја прва плата“ се реализује без заснивања
радног односа, у трајању од 9 месеци, током којих НСЗ младима са средњим образовањем исплаћује месечну новчану
накнаду од 22.000 динара, а младима са високим образовањем 26.000 динара. Поред тога, НСЗ младима укљученим
у овај програм уплаћује и допринос за случај повреде на
раду и професионалне болести.
Бесплатна публикација о запошљавању
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Министарка за рад и директор НСЗ у посети Чачку

УЗ ПОДРШКУ ГРАДА И НСЗ 31
ЧАЧАНИН КРЕЋЕ У ПРИВАТНИ БИЗНИС
Приликом прошлонедељне посете Чачку министарке за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања Дарије Кисић Тепавчевић и директора
Националне службе за запошљавање Зорана Мартиновића, уприличена је
додела одлука за самозапошљавање незапосленим лицима пријављеним
на евиденцију чачанске НСЗ.

Р

еч је о реализацији споразума између Филијале Чачак НСЗ и Градске управе о суфинансирању програма
за самозапошљавање 31 незапосленог лица. Средства у
износу од по 270.000 динара добиле су две особе са инвалидитетом, док је субвенцију у износу од по 250.000
динара добило 29 лица из теже запошљивих категорија.
Споразумом је укупно опредељено 7,9 милиона динара за
ове намене, од чега је 3,9 милиона издвојено од стране
државе, а 4 милиона динара из буџета Града. У великој
сали Скупштине града, одлуке су корисницима субвенција
уручили министарка Кисић Тепавчевић и градоначелник
Милун Тодоровић.
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– Данашњом доделом одлука за самозапошљавање
смо оснажили и дали ветар у леђа будућим привредницима
у различитим делатностима, међу којима је значајан број
младих. Посебно сам поносан што су добитници средстава
и особе са инвалидитетом, које су препознале шансу да дају
свој допринос развоју наше привреде. Од 2015. године из
буџета Града је издвојено око 237 милиона динара за реализацију активних мера запошљавања, као што су субвенционисано запошљавање, јавни радови, самозапошљавање,
стручна пракса – истакао је градоначелник Чачка и додао
да је за ову годину Општина издвојила 4 милиона динара
за јавне радове и 7 милиона за програм „Стручна пракса“.

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

Директор НСЗ Зоран Мартиновић је изразио задовољство што су бројни незапослени са евиденције Националне службе препознали и одлучили да искористе помоћ
државе у покретању сопственог бизниса. Како је рекао, у
овој години је до сада на нивоу Републике Србије укључено
око 3.000 незапослених лица у програм самозапошљавања,
међу којима је 116 особа са инвалидитетом и преко 200
лица ромске националности.
– Програм самозапошљавања је значајна мера која помаже развоју предузетничког духа и привредне иницијативе, а посебно имајући у виду да око 70% корисника ове
мере наставља да обавља делатност и после истека уговорне обавезе према НСЗ – рекао је Мартиновић.
Директор НСЗ је подсетио да 1. октобра почиње реализација друге фазе још једног значајног програма – „Моја
прва плата“, који се у прошлој години показао као веома
успешан.
– У програм је било укључено око 8.400 младих који
су имали прилику да стекну радно искуство у својој струци
код бројних послодаваца. Очекујемо да ће ове године тај
број бити још и већи, имајући у виду податке да је око 9.600
послодаваца пријавило око 28.000 слободних позиција за
ангажовање младих – навео је директор НСЗ.
Обраћајући се будућим предузетницима, министарка
Кисић Тепавчевић је истакла да су уочљиви добри резултати дугогодишње успешне сарадње НСЗ и Града Чачка.
– Град Чачак је препознао интерес да кроз подршку
својим суграђанима у финансирању мера запошљавања
помогне и развоју своје привреде. Надамо се да ће се ово
рефлектовати и на развој целокупне привреде наше земље,
имајући у виду чињеницу да је овде реч о значајном примеру добре праксе. Министарство за рад, борачка и социјална
питања велики значај придаје програмима запошљавања,
кроз издвајање великих средстава за њихову реализацију.
Од почетка године до 24. септембра у финансијске мере је
укључено 12.279 незапослених лица, од чега 1.618 особа са

инвалидитетом из категорије теже запошљивих, што је и
циљ трогодишњег Акционог плана запошљавања и Стратегије запошљавања – рекла је министарка за рад и поручила
да јој је задовољство што је гост у граду где се може чути
које су нове идеје, нови планови и где индикатори говоре о
добро одабраном путу.
Након уручивања одлука, један од будућих предузетника, Владе Ђукановић, рекао је да му је субвенција веома значајна подршка за почетак посла. Планира да отвори
радионицу за производњу машинских делова, а новац од
субвенције ће искористити за куповину неопходних алата.
– Радио сам код других послодаваца, а сада сам одлучио да кренем у сопствени посао. Надам се да ћу успешно пословати, створити услове за проширење посла и користити подстицајна средства државе и града приликом
запошљавања првих радника у свом предузећу – казао је
Ђукановић.
Осим металопрерађивачке делатности, неки од корисника субвенције планирају да покрену производњу делова
за пољопривредне машине, репарацију и израду намештаја
од плочастог материјала, да понуде услуге у области графичког и веб-дизајна, или ће отворити стоматолошке ординације, адвокатске канцеларије и слично.
Приликом боравка у Чачку, министарка Кисић Тепавчевић и директор Мартиновић су заједно са директором
чачанске филијале НСЗ Сашом Обрадовићем и градоначелником Тодоровићем, обишли предузеће „Успон“, као једног
од значајних партнера Националне службе у реализацији
мера активне политике запошљавања.
Према подацима Филијале Чачак НСЗ, на подручју Моравичког округа (град Чачак, општине Ивањица, Горњи Милановац и Лучани) пријављена су укупно 10.842 незапослена лица (6.194 жене), док се на евиденцији у Чачку налази
5.219 незапослених (3.029 жена).
Ана Дојчиловић

Посао се
не чека,
посао се
тражи
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НОВИ ПРЕДУЗЕТНИЦИ – НОВИ
ЕКОНОМСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
У просторијама општине Ћуприја, 24. септембра организована је свечана
додела уговора корисницима субвенције за самозапошљавање, којa се
суфинансира средствима Националне службе за запошљавање и Општине
Ћуприја. За самозапошљавање 11 будућих предузетника обезбеђено је
2.750.000 динара и пружена подршка покретању делатности у области
дигиталног маркетинга, производње предмета од пластике, пружања
физиотерапеутских, козметичких, аутомеханичарских и других услуга.

У

говоре су корисницима субвенције уручили председник oпштине
Ћуприја Јовица Антић и вршилац дужности директора Филијале Јагодина
НСЗ Светлана Митровић.
„У сарадњи са Националном службом општина Ћуприја је пружила
подршку људима који имају иновативне идеје, храброст и инцијативу да
покрену бизнис, јер мера самозапошљавања дугорочно решава проблем
незапослености“, истакао је том приликом председник општине.
В. д. директора јагодинске филијале Светлана Митровић истакла је да је
задовољство сарађивати са општином
Ћуприја, јер је на овај начин, уз заједничку финансијску подршку, пружена
шанса да 11 незапослених лица започне сопствени бизнис.
„Будући предузетници срешће се
са многим изазовима у пословању, али
су велики и бенефити које носи самостални успех у послу. Очекујемо да ће
у свом послу истрајати и да ће постати
партнери Националне службе приликом запошљавања нових радника“, казала је Светлана Митровић.
Колико је будућим предузетницима важна оваква подршка, објаснила је корисница субвенције Мирјана
Стојилковић: „Посао који сам одувек
волела да радим је пружање козметичих услуга. Нисам имала прилике до
сада да региструјем делатност, јер су
била потребна новчана улагања за опремање салона и набавку козметичких
средстава, тако да ми за почетак субвенција пуно значи“.

Општина Ћуприја и Национална
служба за запошљавање потписале су
споразум на основу кога су удружена
финансијска средства како за реализацију субвенције за самозапошљавање,
тако и програма јавних радова. Уз финансијску подршку од 3 милиона динара у току су 3 јавна рада на којима је
ангажовано 20 незапослених лица на
пословима одржавања и заштите животне средине и јавне инфраструкту-

ре, попут чишћења и уређења путних
појасева, уређења зеленила у болничком кругу ОБ Ћуприја и Атлетског стадиона „Александар Петровић“.
Јачање партнерства између Националне службе за запошљавање и
локалних самоуправа је веома важно,
јер локалне самоуправе најбоље могу
препознати потребе и приоритете на
локалном тржишту рада.
Oливера Ђорђевић

Национална служба за запошљавање
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Администрација и управа
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
ИНСПЕКТОРАТ ЗА РАД
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 инспектор рада,
звање саветник

Одељење инспекције рада Сремска
Митровица, Инспекторат за рад
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,
пружа стучну и саветодавну помоћ надзираном
субјекту, прати примену прописа из делокруга
рада инспекције и учествује у изради анализа
и извештаја и обавља друге послове по налогу
начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких
наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит,
положен испит за инспекторе, радно искуство у
струци од најмање три године и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Сремска Митровица.

2. Радно место инспектор рада,
звање саветник

Одељење инспекције рада Крагујевац,
Инспекторат за рад
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
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споразуме о признавању прекршаја, води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима,
пружа стучну и саветодавну помоћ надзираном
субјекту, прати примену прописа из делокруга
рада инспекције и учествује у изради анализа
и извештаја и обавља друге послове по налогу
начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких
наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит,
положен испит за инспекторе, радно искуство у
струци од најмање три године и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Крагујевац.

3. Радно место инспектор рада,
звање саветник
Одсек инспекције рада Кикинда,
Инспекторат за рад
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,
пружа стучну и саветодавну помоћ надзираном
субјекту, прати примену прописа из делокруга
рада инспекције и учествује у изради анализа
и извештаја и обавља друге послове по налогу
начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких
наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит,
положен испит за инспекторе, радно искуство у
струци од најмање три године и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Кикинда.

4. Радно место инспектор рада,
звање саветник

Одељење инспекције рада Краљево,
Инспекторат за рад
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,
пружа стучну и саветодавну помоћ надзираном
субјекту, прати примену прописа из делокруга
рада инспекције и учествује у изради анализа
и извештаја и обавља друге послове по налогу
начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких
наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит,
положен испит за инспекторе, радно искуство у
струци од најмање три године и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Краљево.

5. Радно место инспектор рада,
звање саветник
Одељење инспекције рада Ниш,
Инспекторат за рад
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, пружа стучну и саветодавну помоћ надзираном субјекту, прати примену
прописа из делокруга рада инспекције и учествује у изради анализа и извештаја и обавља друге
послове по налогу начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких
наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит,
положен испит за инспекторе, радно искуство у
струци од најмање три године и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Ниш.

6. Радно место инспектор рада,
звање саветник
Одсек инспекције рада Суботица,
Инспекторат за рад
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, пружа стучну и саветодавну помоћ надзираном субјекту, прати примену
прописа из делокруга рада инспекције и учествује у изради анализа и извештаја и обавља друге
послове по налогу начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука,
техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
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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 године и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Суботица.

7. Радно место инспектор рада,
звање саветник
Одсек инспекције рада Зрењанин,
Инспекторат за рад
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,
пружа стучну и саветодавну помоћ надзираном
субјекту, прати примену прописа из делокруга
рада инспекције и учествује у изради анализа
и извештаја и обавља друге послове по налогу
начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких
наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит,
положен испит за инспекторе, радно искуство у
струци од најмање три године и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Зрењанин.

8. Радно место инспектор рада,
звање саветник
Одсек инспекције рада Бор,
Инспекторат за рад
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, пружа стучну и саветодавну помоћ надзираном субјекту, прати примену прописа из делокруга рада инспекције и
учествује у изради анализа и извештаја и обавља
друге послове по налогу начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких
наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит,
положен испит за инспекторе, радно искуство у
струци од најмање три године и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Бор.
Бесплатна публикација о запошљавању

9. Радно место инспектор рада,
звање саветник
Одсек инспекције рада Чачак,
Инспекторат за рад
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,
пружа стучну и саветодавну помоћ надзираном
субјекту, прати примену прописа из делокруга
рада инспекције и учествује у изради анализа
и извештаја и обавља друге послове по налогу
начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких
наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит,
положен испит за инспекторе, радно искуство у
струци од најмање три године и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Чачак.
III Врста радног односа: Радна места
попуњавају се заснивањем радног односа на
неодређено време.
IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више
обавезних фаза у којима се проверавају опште
функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи
интервју са комисијом. 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
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.

V 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 сва
извршилачка радна места:
Посебна функционална компетенција за
област рада инспекцијски послови (поступак
инспекцијског надзора и основе методологије
анализе ризика) провераваће се усмено 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 усмено путем симулације.
Посебна функционална компетенција за
радно место - релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о раду и Закон о безбедности и здрављу на раду) провераваће се
усмено путем симулације.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних
комптенција могу се наћи на сајту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања (http://www.minrzs.gov.rs/sr/dokumenti).
VI 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.
VII 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).
VIII 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“.
IX Лица која су задужена за давање обавештења о јавном конкурсу: Олга Пуљевић
и Александра Вукичевић, тел. 011/3613-490,
Министарство за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања, од 10.00 до 13.00 часова.
X Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса
пунолетан; да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци.
XI Датум оглашавања: 06. октобар 2021.
године.
XII Рок за подношење пријава на јавни конкурс је осам дана и почиње да тече 07. октобра
2021. године и истиче 14. октобра 2021. године.
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XIII 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.
XIV 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 положеном испиту за
инспектора, 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 01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
XV 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
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да их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, према услову о дужини радног искуства
у струци из радних места на која конкуришу.
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.
XVI 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 као
и испит за инспектора није услов, нити предност
за заснивање радног односа.
XVII Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и
који испуњавају услове предвиђене огласом о
јавном конкурсу, на основу података наведених
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 20. октобра 2021.
године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телеграмом на адресе које су навели у
својим пријавама.
Провера општих функционалних 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.
Провера посебних функционалних компетенција
ће се обавити у просторијама Министарства за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања
(Теразије 41, Београд и Омладинских бригада
1, 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 Омладинских бригада 1,
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, уверење о
положеном испиту за инспектора. 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.
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.
На интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs може се
погледати опис послова оглашених радних
места.
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
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ
КАДРОВИМА
Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чл. 54
став 1 и 55 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05
– исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 –
исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и
157/20), члана 9 став 2, а у вези са чланом 11
став 2 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за
попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21),
Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњава положаj: Завод
за социјално осигурање, Београд.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Положај који се попуњава:

Помоћник директора – руководилац
Сектора за спровођење социјалног
осигурања применом међународних
уговора у Заводу за социјално
осигурање
положај у четвртој групи

Опис послова: руководи Сектором; планира,
усмерава и надзире рад државних службеника
у Сектору; остварује сарадњу из делокруга Сектора са другим органима у земљи и иностранству, као и међународним организацијама и
асоцијацијама у области социјалног осигурања;
координира сарадњу организација за обавезно социјално осигурање Републике Србије у
примени међународних уговора о социјалном
осигурању; координира активности у процесу европских интеграција у области социјалног осигурања, врши најсложеније послове из
делокруга Сектора, обавља и друге послове које
одреди директор Завода.
Услови: стечено високо образовање из научне
области 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 девет година радног искуства у струци или седам година
радног искуства у струци од којих најмање две
године на руководећим радним местима или пет
година радног искуства на руководећим радним
местима; као и потребне компетенције за рад на
радном месту; држављанство Републике Србије;
да учесницима конкурса раније није престајао
радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа РС - провера ће се вршити путем теста;
• дигитална писменост - провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом у
доказ о знању рада на рачунару;
• пословна комуникација - провера ће се вршити
путем теста.
- Посебне функционалне компетенције
и то:
* Посебне функционалне компетенције за
област рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за
област рада послови руковођења (методологије и технике планирања, праћења, евалуације
и извештавања у средњорочном и стратешком
планирању и о спровођењу јавних политика) провера ће се вршити путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за
област рада послови међународне сарадње и
европских интеграција (процедуре припреме и
закључивања међународних споразума) - провера ће се вршити путем усмене симулације.
3. Посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитички послови (eх
ante и ех post анализа ефеката јавних политика
/прописа) - провера ће се вршити путем усмене
симулације.
*Посебне функционалне компетенције за
радно место и то:
4. Посебне функционалне компетенције за радно место - Страни језик - Енглески језик, ниво
Бесплатна публикација о запошљавању

Б2 - провера ће се вршити путем теста или увидом у доказ о знању енглеског језика - ниво Б2.
- Понашајне компетенције (управљање
информацијама; управљање задацима и остваривање резултата; оријентација ка учењу
и променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и
интегритет; управљање људским ресурсима;
стратешко управљање) - провера ће се вршити путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираног на компетенцијама.
- Интервју са конкурсном комисијом (процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа).
Трајање рада на положају и место рада:
Рад на положају траје пет година, а место рада
је Нови Београд, Булевар уметности 10.
Рок за подношење пријаве на конкурс:
8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од
дана када је конкурс оглашен у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: Пријава на
конкурс садржи: податке о конкурсу; личне
податке; адресу становања; телефон, електронску адресу; образовање, стручне и друге испите
подносиоца пријаве који су услов за заснивање
радног односа; податак о знању рада на рачунару; податак о знању енглеског језика ниво
Б2; додатне едукације; радно искуство; посебне услове; посебне изјаве од значаја за учешће
у конкурсним поступцима у државним органима. Пријава на конкурс мора бити својеручно
потписана.
Пријава на јавни конкурс може се поднети
путем поште или непосредно на адресу наведену у тексту огласа.
Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима или
у штампаној верзији на писарници Службе за
управљање кадровима, Нови Београд, Булевар
Михајла Пупина 2.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс
пријава добија шифру под којом подносиоци
пријаве учествују у даљем изборном поступку.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин
који је у пријави назначен за доставу обавештења.
Докази који се прилажу уз образац пријаве су:
писани доказ о знању рада на рачунару и писани доказ о знању енглеског језика - ниво Б2.
Кандидати који уз образац пријаве доставе
писани доказ о знању рада на рачунару биће
ослобођени провере компетенције „дигитална писменост“ сем уколико комисија одлучи да
се приложени доказ не може прихватити као
доказ којим се кандидати ослобађају од провере опште компетенције „дигитална писменост“.
Кандидати који уз образац пријаве доставе
важећи сертификат, потврду или други доказ о
знању енглеског језика - ниво Б2 биће ослобођени провере компетенције знање енглеског језика - ниво Б2, сем уколико комисија одлучи да се
приложени доказ не може прихватити као доказ
којим се кандидати ослобађају од писане/усмене провере знање енглеског језика - ниво Б2.
Остали докази које прилажу само кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном

комисијом: уверењe о држављанству; извод
из матичне књиге рођених; диплома о стручној
спреми; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица
са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту
за рад у државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту); исправе којима се доказује радно искуство у струци
(потврде, решења и други акти из којих се види
на којим пословима, са којом стручном спремом
и у ком периоду је стечено радно искуство).
Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом биће позвани да, у року од пет радних
дана од дана пријема обавештења, доставе
остале 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 Службе за
управљање кадровима.
Лице које нема положен државни стручни
испит, дужно је да исто наведе у обрасцу пријаве, да пријави полагање тог испита у Министарству државне управе и локалне самоуправе у
року од 5 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање кадровима достави доказ о положеном
државном стручном испиту у року од 20 дана
од дана истека рока за подношење пријава на
конкурс за попуњавање положаја.
Сви докази који се прилажу морају бити на језику и писму који је у службеној употреби државних органа Републике Србије, тако да се уз
исправу састављену на страном језику прилаже
прописани оверен превод на српски језик.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно
у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу
бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као
поверени посао). Као доказ се могу приложити
и фотокопије докумената које су оверене пре 1.
марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС“, бр.
18/16 и 95/18) прописано је, између осталог, да
орган може да врши увид, прибавља и обрађује
личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција, осим ако странке изричито изјаве да ће податке прибавити самe.
Потребно је да учесници конкурса, у обрасцу
пријаве на конкурс наведу за коју се од предвиђених могућности опредељују, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидати учинити сами.
Документи о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење
о положеном државном стручном испиту за рад
у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима,
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11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина
2, са назнаком „За јавни конкурс – попуњавање
положаја (навести назив положаја за који се
подноси пријава)”.
Лице задужено за давање обавештења
о конкурсу, у периоду од 10 до 12 часова: Обрен Чавић тел. 011/3130-901, Служба за
управљање кадровима.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве биће
одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији и oгласној табли Завода за социјално
осигурање, на интернет презентацији и oгласној табли Службе за управљање кадровима, на
порталу е-управе, на интернет презентацији и
периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање.
У Служби за управљање кадровима може се
извршити увид у акт о систематизацији послова у органу у ком се попуњава положај који је
предмет овог конкурса.
Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни
мушки и женски род лица на које се односе.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ
КАДРОВИМА
Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чл. 54
став 1 и 55 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05
– исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 –
исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и
157/20), члана 9 став 2, а у вези са чланом 11
став 2 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за
попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21),
Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњавају положаjи:
Министарствo за људска и мањинска права и
друштвени дијалог, Београд
Положаји који се попуњавају:

1. Помоћник министра –
руководилац
Сектора за људска права у
Министарству за људска и мањинска
права и друштвени дијалог
положај у трећој групи

Опис послова: руководи и координира рад
Сектора; планира, усмерава и надзире рад Сектора; остварује сарадњу из делокруга Сектора са другим органима; обавља најсложеније
послове из делокруга Сектора; координира и
сарађује са органима, организацијама и институцијама јавне управе и организацијама цивилног друштва из делокруга Сектора; обавља и
друге послове по налогу министра.
Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету; положен државни стручни испит;
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најмање девет година радног искуства у струци
или седам година радног искуства у струци од
којих најмање две године на руководећим радним местима или пет година радног искуства на
руководећим радним местима, као и потребне
компетенције за обављање послова радног места; држављанство Републике Србије; да учесницима конкурса раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа и да нису осуђивани
на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа РС – провера ће се вршити путем теста;
• дигитална писменост – провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом у
доказ о знању рада на рачунару;
• пословна комуникација – провера ће се вршити путем теста.
- Посебне функционалне компетенције
и то:
* Посебне функционалне компетенције за
област рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за
област рада послови руковођења (основе управљања људским ресурсима) - провера ће се
вршити путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитички послови
(методологију припреме докумената јавних
политика и формалу процедуру за њихово
усвајање) - провера ће се вршити путем усмене
симулације.
3. Посебна функционална компетенција за
област рада послови међународне сарадње и
европских интеграција (познавање прописа
ЕУ у контексту праћења усклађивања прописа
Републике Србије са прописима и стандардима
Европске уније) - провера ће се вршити путем
усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за
радно место и то:
4. Посебне функционалне компетенције за радно место - Страни језик - Енглески језик, ниво
Б1 - провера ће се вршити путем теста или увидом у доказ о знању енглеског језика - ниво Б1.
- Понашајне компетенције (управљање
информацијама; управљање задацима и остваривање резултата; оријентација ка учењу
и променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и
интегритет; управљање људским ресурсима;
стратешко управљање) - провера ће се вршити
путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.
- Интервју са конкурсном комисијом (процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа).
Трајање рада на положају и место рада:
Рад на положају траје пет година, а место рада
је Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2.

2. Помоћник министра –
руководилац Сектора за сарадњу
са цивилним друштвом у
Министарству за људска и мањинска
права и друштвени дијалог

послове из делокруга Сектора; координира и
сарађује са органима, организацијама и институцијама јавне управе и организацијама цивилног друштва из делокруга Сектора; обавља и
друге послове по налогу министра.
Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету; положен државни стручни испит;
најмање девет година радног искуства у струци
или седам година радног искуства у струци од
којих најмање две године на руководећим радним местима или пет година радног искуства на
руководећим радним местима, као и потребне
компетенције за обављање послова радног места; држављанство Републике Србије; да учесницима конкурса раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа и да нису осуђивани
на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа РС – провера ће се вршити путем теста;
• дигитална писменост – провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом у
доказ о знању рада на рачунару;
• пословна комуникација – провера ће се вршити путем теста.
- Посебне функционалне компетенције и
то:
*Посебне функционалне компетенције за
област рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за
област рада послови руковођења (основе управљања људским ресурсима) - провера ће се
вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно
место и то:
2. Посебне функционалне компетенције за радно место - прописи из надлежности и организације органа (Закон о удружењима) - провера ће
се вршити путем усмене симулације.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место - релевантни прописи из делокруга
радног места (Закон о државној управи, Закон о
државним службеницима) - провера ће се вршити путем усмене симулације.
- Понашајне компетенције (управљање
информацијама; управљање задацима и остваривање резултата; оријентација ка учењу и
променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет; управљање људским ресурсима; стратешко управљање), провера ће се вршити путем
психометријских тестова, узорка понашања и
интервјуа базираном на компетенцијама.
- Интервју са конкурсном комисијом (процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа).
Трајање рада на положају и место рада:
Рад на положају траје пет година, а место рада
је Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2.

положај у трећој групи

3. Помоћник министра – руководилац Сектора за
друштвени дијалог у Министарству за људска и
мањинска права и друштвени дијалог
положај у трећој групи

Опис послова: руководи и координира рад
Сектора; планира, усмерава и надзире рад Сектора; остварује сарадњу из делокруга Сектора са другим органима; обавља најсложеније

Опис послова: руководи и координира рад
Сектора; планира, усмерава и надзире рад Сектора; остварује сарадњу из делокруга Сектора са другим органима; обавља најсложеније
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послове из делокруга Сектора; координира и
сарађује са органима, организацијама и институцијама јавне управе и организацијама цивилног друштва из делокруга Сектора; обавља и
друге послове по налогу министра.
Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит;
најмање девет година радног искуства у струци
или седам година радног искуства у струци од
којих најмање две године на руководећим радним местима или пет година радног искуства на
руководећим радним местима, као и потребне
компетенције за обављање послова радног места; држављанство Републике Србије; да учесницима конкурса раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа и да нису осуђивани
на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа РС - провера ће се вршити путем теста;
• дигитална писменост - провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом у
доказ о знању рада на рачунару;
• пословна комуникација - провера ће се вршити
путем теста.
- Посебне функционалне компетенције
и то:
*Посебне функционалне компетенције за
област рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за
област рада послови руковођења (општи, стратегијски и финансијски менаџмент; основе управљања људским ресурсима) - провера ће се
вршити путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за
област рада послови међународне сарадње и
европских интеграција (методологију праћења,
примене и извештавања о ефектима потписаних
међународних споразума; механизме координације и извештавања у процесу приступања ЕУ) провера ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за
радно место и то:
3. Посебне функционалне компетенције за радно место - прописи и акти из надлежности и
организације органа (Правилник о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у
Министарству за људска и мањинска права
и друшвени дијалог) - провера ће се вршити
путем усмене симулације.
4. Посебне функционалне компетенције за радно
место - релевантни прописи из делокруга радног
места (Закон о државним службеницима) - провера ће се вршити путем усмене симулације.
- Понашајне компетенције (управљање
информацијама; управљање задацима и остваривање резултата; оријентација ка учењу и
променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет; управљање људским ресурсима; стратешко управљање), провера ће се вршити путем
психометријских тестова, узорка понашања и
интервјуа базираном на компетенцијама.
- Интервју са конкурсном комисијом (процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа).
Трајање рада на положају и место рада:
Рад на положају траје пет година, а место рада
је Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2.
Бесплатна публикација о запошљавању

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА ПОЛОЖАЈЕ КОЈИ СЕ ОГЛАШАВАЈУ:
Рок за подношење пријаве на конкурс:
8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од
дана када је конкурс оглашен у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: пријава на
конкурс садржи: податке о конкурсу; личне
податке; адресу становања; телефон, електронску адресу; образовање, стручне и друге испите
подносиоца пријаве који су услов за заснивање
радног односа; податак о знању рада на рачунару; податак о знању енглеског језика ниво Б1
(за положај под редним бројем: 1); додатне едукације; радно искуство; посебне услове; посебне изјаве од значаја за учешће у конкурсним
поступцима у државним органима. Пријава на
конкурс мора бити својеручно потписана.
Пријава на јавни конкурс може се поднети
путем поште или непосредно на адресу наведену у тексту огласа.
Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима или
у штампаној верзији на писарници Службе за
управљање кадровима, Нови Београд, Булевар
Михајла Пупина 2.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс
пријава добија шифру под којом подносиоци
пријаве учествују у даљем изборном поступку.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин
који је у пријави назначен за доставу обавештења.
Докази који се прилажу уз образац пријаве су:
писани доказ о знању рада на рачунару и писани доказ о знању енглеског језика - ниво Б1 (за
положај под редним бројем: 1).
Кандидати који уз образац пријаве доставе
писани доказ о знању рада на рачунару биће
ослобођени провере компетенције „дигитална писменост“ сем уколико комисија одлучи да
се приложени доказ не може прихватити као
доказ којим се кандидати ослобађају од провере опште компетенције „дигитална писменост“.
Кандидати који уз образац пријаве доставе
важећи сертификат, потврду или други доказ о
знању енглеског језика - ниво Б1 биће ослобођени провере компетенције знање енглеског језика - ниво Б1, сем уколико комисија одлучи да се
приложени доказ не може прихватити као доказ
којим се кандидати ослобађају од писане/усмене провере знање енглеског језика - ниво Б1.
Остали докази које прилажу само кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном
комисијом: уверењe о држављанству; извод
из матичне књиге рођених; диплома о стручној
спреми; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица
са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту
за рад у државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту); исправе којима се доказује радно искуство у струци
(потврде, решења и други акти из којих се види
на којим пословима, са којом стручном спремом
и у ком периоду је стечено радно искуство).
Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом биће позвани да, у року од пет радних
дана од дана пријема обавештења, доставе
остале 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 Службе за
управљање кадровима.
Лице које нема положен државни стручни
испит, дужно је да исто наведе у обрасцу пријаве, да пријави полагање тог испита у Министарству државне управе и локалне самоуправе у
року од 5 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање кадровима достави доказ о положеном
државном стручном испиту у року од 20 дана
од дана истека рока за подношење пријава на
конкурс за попуњавање положаја.
Сви докази који се прилажу морају бити на језику и писму који је у службеној употреби државних органа Републике Србије, тако да се уз
исправу састављену на страном језику прилаже
прописани оверен превод на српски језик.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно
у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу
бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као
поверени посао). Као доказ се могу приложити
и фотокопије докумената које су оверене пре 1.
марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС“, бр.
18/16 и 95/18) прописано је, између осталог, да
орган може да врши увид, прибавља и обрађује
личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција, осим ако странке изричито изјаве да ће податке прибавити самe.
Потребно је да учесници конкурса, у обрасцу
пријаве на конкурс наведу за коју се од предвиђених могућности опредељују, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидати учинити сами.
Документи о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење
о положеном државном стручном испиту за рад
у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима,
11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина
2, са назнаком „За јавни конкурс - попуњавање
положаја (навести назив положаја за који се
подноси пријава)”.
Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу, у периоду од 10 до 12 часова:
Ивана Ђуровић, тел. 011/3130-901, Служба за
управљање кадровима.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве биће
одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији и oгласној табли Министарства за људска и
мањинска права и друштвени дијалог, на интернет презентацији и oгласној табли Службе за
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управљање кадровима, на порталу е-Управе, на
интернет презентацији и периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
У Служби за управљање кадровима може се
извршити увид у акт о систематизацији послова
у органу у ком се попуњавају положаји који су
предмет овог конкурса.
Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни
мушки и женски род лица на које се односе.

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
На основу чл. 66 став 1 и 75 став 1 Закона о
државним службеницима („Службени гласник РС”, брoj 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), чл. 9. ст.
3, 10. став 1, 11. став 2 и 12. став 1 Уредбе о
интерном и јавном конкурсу за попуњавање
радних места у државним органима („Службени
гласник РС”, брoj: 2/19 и 67/21) и Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Врховном касационом суду Су I-9 1/2104 од 16.09.2021. године, Врховни касациони
суд оглашава

JАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
I Орган у коме се положај попуњава:
Врховни касациони суд
II Положај који се попуњава:

Управитељ суда – трећа група
положаја
Опис послова: обавља послове везане за организовање рада суда у материјално-финансијским пословима: координира активности Службе за материјално-финансијске послове у вези
припреме и доношења стратешких и годишњих
планова суда, финансијског плана, завршног
рачуна и плана јавних набавки суда; надгледа и контролише спровођење уговорених обавеза суда на годишњем нивоу; одговоран је за
успостављање, одржавање и редовно ажурирање финансијског управљања и контроле кроз
систем политика, процедура и активности за
остваривање циљева суда на ефективан, економичан и ефикасан начин; организује, координира и одговоран је за извршавање пословних
функција суда у вези финансијско-материјалног и административно-техничког пословања;
периодично врши контролу издавања налога за
плаћање и налога за уплату; сачињава периодичне извештаје о финансијском пословању са
руководиоцем Службе за материјално-финансијске послове; предлаже успостављање процедура за закониту наменску, економичну и
ефикасну употребу буџетских апропријација;
одговоран је за спровођење поступка јавних
набавки за потребе пословања суда; координира и усмерава активности у вези припреме
пројеката за коришћење средстава Европске
уније и пријема и реализације домаћих и међународних донација и води послове евидентирања реализованих донација за суд; обавља
послове везане за организовање рада суда у
организационо-техничким пословима: припрема предлог плана развоја техничке и друге
интерне комуникације у суду и информационог система суда, са руководиоцем Службе за
информатичке послове; координира активности
у вези доношења плана за стручно образовање
запослених у суду, са секретаром суда; прати
усклађеност и ефикасност рада организационих
јединица за које је надлежан и предлаже мере
за отклањање уочених слабости и неправилности; по захтеву председника суда или надлеж-
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них министарстава израђује разне извештаје и
анализе из делокруга послова који су му поверени; одржава радне састанке са руководиоцима
организационих јединица Службе за материјалнофинансијске послове, Службе за информатичке послове и Службе за техничке послове,
противпожарну заштиту, безбедност и здравље
на раду, а по потреби са секретаром суда, руководиоцем Службе председника суда и другим
запосленима у суду; учествује у пословима у
вези са организовањем рада Службе за техничке послове, противпожарну заштиту, безбедност
и здравље на раду и координише активности у
организационотехничким пословима; контролише обављене послове у вези са поправком,
одржавањем и хигијеном просторија суда, са
руководиоцем Службе за техничке послове;
учествује у организовању и стварању техничких
услова за одржавање саветовања, семинара и
других стручних скупова судија, које организује
суд; учествује у изради предлога општих аката
суда који су у вези са пословима које обавља;
сарађује са судовима, другим државним органима, организацијама и предузећима (фирмама) у
пословима које обавља; одговоран је за доношење и спровођење плана интегритета суда у
складу са прописима за борбу против корупције;
даје предлог вредновања радне успешности, са
секретаром суда, за руководиоце Служби за
материјално-финансијске, информатичке и техничке послове, противпожарну заштиту, безбедност и здравље на раду; обавља и друге послове који су одређени Судским пословником и које
му повери председник суда; за свој рад одговара председнику суда.
Услови: стечено високо образовање из научне области економске или организационе науке
или менаџмент и бизнис - на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године дипломирани економиста или на специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање девет година радног
искуства у струци и потребне компетенције за
ово радно место.
III Изборни поступак ће се спровести у
више фаза у којима ће се проверавати
компетенције које су потребне за рад на
овом положајном радном месту и то:
ОПШТЕ ФУНКЦИОНАЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:
- oрганизација и рад државних органа Републике Србије (провера ће се вршити путем теста са
питањима затвореног типа);
- дигитална писменост (провера ће се вршити
увидом у доказ о знању рада на рачунару или
решавањем задатака практичним радом на
рачунару);
- пословна комуникација (провера ће се вршити писменом симулацијом, на рачунару или у
папирној форми).
ПОСЕБНЕ ФУНКЦИОНАЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ
У одређеној области рада:
- студијско-аналитички послови (прикупљање
и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања
и анализирања доступних информација и израда секторских анализа);
- финансијско-материјални послови (буџетски
систем Републике Србије; методе и поступци
финансијског планирања, анализе и извештавања; планирање буџета и извештавање;. извршење буџета; релевантни софтвери);
- послови управљања људским ресурсима
(управљање људским ресурсима базирано
на компетенцијама; организациона култура и
понашање);

- послови јавних набавки (методологија за припрему и израду плана јавних набавки; методологија за припрему конкурсне документације
у поступку јавних набавки; методологија за
праћење извршења уговора);
- послови руковођења (општи, стратегијски и
финансијски менаџмент; основи управљања
људским ресурсима; организационо понашање;
управљање променама);
- посебне функционалне компетенције у области
рада судске управе (познавање материјалних и
процесних прописа релевантних за надлежност
суда; познавање прописа релевантних за судску
управу).
За одређено радно место:
- Посебне функционалне компетенције за радно место: управитељ суда (знање и вештине
у вези са организацијом и кординацијом рада
суда; способност стратешког планирања, организација и координација у изради предлога
буџета, праћење извршавања буџета, нацрта
финансијског плана, кадровског плана и завршног рачуна; способност за припрему предлога
пројеката за донације и праћења њихове реализације).
- Професионално окружење (Закон о уређењу
судова, Закон о судијама, Закон о државним
службеницима, Судски пословник, Пословник о
уређењу и раду Врховног касационог суда).
- Релевантни прописи, акти, процедуре, методологије, софтвери и опрема из делокруга радног
места, лиценце, сертификати, посебни прописи (Закон о буџетском систему; Закон о буџету
Републике Србије; Закон о платама државних
службеника и намештеника; Закон о државним
службеницима; Посебан колективни уговор за
државне органе; Закон о раду; процедуре везане за Поглавље 23 за приступање ЕУ - чланство
у међународним институцијама; Уредба о Управи за заједничке послове републичких органа;
Закон о јавној својини; Закон о јавним набавкама; Закон о општем управном поступку; Закон
о рачуноводству; Уредба о буџетском рачуноводству; БИС - буџетски информациони систем;
ИСИБ - Информациони систем извршења буџета; ЦРФ - Централни регистар фактура; Регистар запослених; програм помоћних књига; ДЕП
-девизна плаћања; Е-порези; декриптовање
података из Управе за трезор; Портал јавних
набавки; План Кви Управе за јавне набавке;
приоритетне области финансирања и учинци
програма).
Посебне функционалне компетенције биће
утврђене најраније 24 сата пре почетка провере.
Провера посебних функционалних компетенција
ће се вршити писменим путем (тестом) и усменим путем (разговором са кандидатом).
ПОНАШАЈНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: управљање
информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и
променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет, управљање људским ресурима и стратешко управљање.
Провера понашајних компетенција ће се вршити
путем интервјуа базираног на компетенцијама
или путем упитника.
Резултати провере понашајних компетенција
у једном конкурсном поступку имају важност
трајања у свим конкурсним поступцима у државним органима, у наредне две године од дана
спроведене провере.
Уколико кандидат поседује писмени доказ (сертификат, потврду и слично) о испуњености компетенција које се траже овим конкурсом, дужан
је да наведени доказ достави истовремено са
предајом пријаве.
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Након провере компетенција Конкурсна комисија ће са кандидатима обавити интервју у циљу
процене мотивације за рад на радном месту и
прихватања вредности државних органа.
IV Трајање рада на положају и место рада:
Рад на положају траје 4 године, а место рада је
Београд, Немањина 9.
V Рок за подношење пријава на интерни конкурс: Рок је 15 дана и почиње да тече
наредног дана од дана оглашавања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - публикацији „Послови“.
VI Пријава на конкурс: Заинтересовани кандитати подносе пријаву на конкурс на обрасцу:
„Пријава на конкурс у државном органу“, који
је доступан на интернет презентацији Врховног
касационог суда, www.vk.sud.rs, у рубрици „Јавност рада“.
Пријава на конкурс треба да садржи:
податке о конкурсу; личне податке; адресу становања; телефон, електронску адресу; образовање, стручне и друге испите који су услов
за заснивање радног односа; податак о знању
рада на рачунару; додатне едукације; радно
искуство; посебне услове и изјаве од значаја за
учешће у конкурсним поступцима у државним
органима.
Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана и подноси се преко поштанске службе или
преко судске писарнице - шалтер пријема поште,
адреса: Врховни касациони суд, 11000 Београд,
Немањина 9, са назнаком: „Јавни конкурс“.
VII Право учешћа на конкурсу: Право
учешћа на конкурсу има пунолетни држављанин
Републике Србије који има одговарајућу стручну спему и испуњава остале услове одређене
законом, другим прописом и Правилником о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Врховном касационом суду, под условом да 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.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на
конкурс: Кандидат уз пријаву подноси писмени доказ о знању рада на рачунару и том кандидату се неће вршити провера компетенције
дигитална писменост, осим уколико Конкурсна
комисија не одлучи да приложени доказ није
довољан, у ком случају ће се вршити провера
ове компетенције.
IX Остали докази - подносе их само кандидати који су успешно прошли фазе
изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом а то су: извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству;
диплома о стручној спреми; уверење о положеном државном стручном испиту; исправе којима
се доказује радно искуство у струци (потврде,
решења и други акти из којих се види на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком
периоду је стечено радно искуство); уверење
издато од стране Министарства унутрашњих
послова о неосуђиваности (не старије од 6 месеци); уверење издато од стране суда да против
кандидата није покренута истрага за кривична
дела из надлежности судова и тужилаштава (не
старије од 6 месеци). Докази се достављају на
наведену адресу.
Државни службеник који се пријављује на конкурс, уместо уверења о држављанству и извода
из матичне књиге рођених подноси решење о
распоређивању или премештају на радно место
у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Бесплатна публикација о запошљавању

Кандидат који нема положен држани стручни
испит, дужан је да то наведе у обрасцу пријаве и да достави доказ о положеном државном
стручном испиту у року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс.
Приликом предаје пријаве на конкурс пријава добија шифру под којом кандидат учествује
у даљем изборном поступку. Кандидат се обавештава о додељеној шифри у року од три дана
од дана пријема пријаве, достављањем кандидату наведеног податка на начин који је у пријави
назначио за доставу обавештења. Кандидати који
су успешно прошли једну фазу изборног поступка
обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка.
Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом биће позвани да, у року од пет радних дана
од дана пријема обавештења, доставе остале
доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе, односно који на основу достављених или
прибављених доказа не испуњавају услове
за запослење, писмено се обавештавају да су
искључени из даљег изборног поступка.
Сви докази који се прилажу морају бити на језику и писму који је у службеној употреби државних органа Републике Србије, тако да се уз
исправу састављену на страном језику прилаже
прописани оверен превод на српски језик.
Докази се прилажу у оригиналу или овереној
фотокопији код јавног бележника (изузетно у
градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу
бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као
поверени посао).
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве биће одбачене.
Одредбама чл. 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16
и 95/18) прописано је, између осталог, да орган
може да врши увид, прибавља и обрађује личне
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Документа са
подацима о којима се води службена евиденција
су: уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту.
Стога је потребно да учесник конкурса у обрасцу
пријаве на конкурс изричито наведе за коју се
од предвиђених могућности опредељује, односно да ли ће орган прибављати податке о којима
се води службена евиденција или ће то кандитат
учинити сам.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Врховног касационог суда, www.vk.sud.rs, у
рубрици „Јавност рада“.
Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу је Биљана Мариновић, тел. 011/363-5553.
X Место, датум оглашавања јавног конкурса и рок за подношње пријава: Јавни конкурс
је оглашен на огласној табли и веб-страници
Врховног касационог суда, на порталу е-Управе и
периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање – публикацији „Послови“.
Датум оглашавања јавног конкурса је 06. октобар 2021. године.
Последњи дан рока за подношење пријава је 21.
октобар 2021. године.

ЛЕСКОВАЦ
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

16215 Црна Трава, Трг Милентија Поповића 51

Директор

на период од 4 године
са правом поновног избора
УСЛОВИ: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; радно искуство од четири године,
од чега најмање две на руководећим пословима; активно знање страног језика (виши средњи
ниво знања страног језика, који није српски и
који по CEFR међународном стандарду за процењивање нивоа знања језика одговара нивоу
језичке компетентности Б2); да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци, да против њега није
покренут кривични поступак за дело које га
чини недостојним за обављање дужности директора; да познаје рад на рачунару (Word, Excel,
Интернет); да поседује општу здравствену способност.
ОСТАЛО: Пријава на конкурс, са доказима, подноси се препорученом пошиљком или лично
на горенаведену адресу, са назнаком „За јавни
конкурс за именовање директора“. Датум предаје пошиљке пошти препоручено сматраће се
датумом предаје пријаве по конкурсу. Пријава
за јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт телефон, мејл-адресу, податке
о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства и податке о посебним областима
знања. Докази који се прилажу на јавни конкурс: пријава са биографијом; фотокопијa личне карте; доказ о радном искуству (потврде,
решења, уговори или неки други акти којим се
потврђује рад на пословима у на пословима на
којима се захтева стечено високо образовање,
односно на руководећим пословима); доказ о
познавању страног језика; извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству Републике
Србије не старије од шест месеци (оригинал
или оверена фотокопија); диплома/уверење о
стеченом образовању (оригинал или оверена
фотокопија); уверење надлежног органа (казнене евиденције полицијске управе) да кандидат није правноснажно осуђен за кривично дело
које га чини недостојним за обављање дужности
директора, уверење надлежног суда да против
кандидата није покренут кривични поступак за
дело које га чини недостојним за обављање
дужности директора; доказ о општој здравственој способности – лекарско уверење (доставља
изабрани кандидат). Рок за подношење пријава
је 15 дана од дана оглашавања јавног конкурса
у листу „Послови“. Јавни конкурс се објављује
и на званичној интернет презентацији Општине
Црна Трава: www.opstinacrnatrava.org.rs, као и
на огласној табли ТО општине Црна Трава. Лице
задужено за давање обавештења о конкурсу:
Слађана Митровић, председник УО Туристичке организације општине Црна Трава, контакт
телефони: 016/811-115 и 016/811-118. Проверу
знања и вештина кандидата чије су пријаве
благовремене, разумљиве, потпуне и уз које су
приложени сви потребни докази врши Управни
одбор Туристичке организације општине Црна
Трава у посебном поступку, о чему ће кандидат
благовремено бити обавештен. Неблаговремене,
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве
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Администрација и управа

уз које нису приложени сви потребни докази
у оригиналу или овереној фотокопији, неће се
узимати у разматрање и биће одбачене закључком Управног одбора против кога није дозвољена посебна жалба. НАПОМЕНА: Кандидат може
уз пријаву приложити и изјаву да је сагласан да
Управни одбор по службеној дужности прибави
један или више следећих докумената: извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да кандидат није правноснажно
осуђен за кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности директора и
уверење да против кандидата није покренут
кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање дужности директора. За
случај да кандидат уз пријаву не достави неки
од четири напред наведена документа нити да
изјаву да их по службеној дужности може прибавити Управни одбор, пријава ће се сматрати
неуредном. Остале тражене документе из ове
тачке конкурса подносилац сам прилаже, тј. не
постоји могућност да их по службеној дужности
прибавља Управни одбор.

НОВИ ПА ЗАР
ОСНОВНИ СУД У НОВОМ ПАЗАРУ
Нови Пазар

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају:
Основни суд у Новом Пазару, Житни трг 16,
Нови Пазар.
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место експедитор поште
Опис послова: ради на експедицији судске
поште; требује марке и одговара за правилно
руковање истим; заводи пошту кроз књигу достављача, књигу за доставу поште у месту и предајну књигу поште код ПТТ (књигу за обичну
пошту и књигу за препоручену пошиљку); врши
доставу судских писмена странкама и другим
учесницима у судским поступцима у складу са
одредбама процесних закона; доноси судску
пошту, врши предају и пријем поште, доставља
и пошту у самој згради суда; по потреби дежура
ради доставе писмена која су по својој природи
хитна; обавља и друге послове по налогу председника суда и управитеља писарнице.
УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме
друштвеног, природног или техничког смера;
најмање две године радног искуства у струци;
положен државни стручни испит и потребне
компетенције за ово радно место.
ФАЗЕ ИЗБОРНОГ ПОСТУПКА И УЧЕШЋЕ КАНДИДАТА: Изборни поступак спроводи се из више
фаза у којима се проверавају опште функционалне, потом посебне функционалне компетенције и након тога понашајне компетенције.
Након провере понашајних компетенција Комисија ће обавити интервју са кандидатима. Вредновање сваке компетенције, као и вредновање
интервјуа са комисијом исказује се бодовима,
а укупан број бодова који се могу доделити
кандидату је 60. Кандидати који освоје један
бод у провери одређене компетенције не могу
учествовати у провери следеће компетенције у
истој или наредној фази и биће искључени из
даљег изборног поступка.
1. ПРОВЕРА ОПШТИХ ФУНКЦИОНАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА: Кандидатима који учествују у изборном поступку вршиће се најпре провера општих
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функционалних компетенција и то: 1. из области
знања – организација и рад државних органа
Републике Србије; 2. из области знања и вештина – дигитална писменост и 3. из области знања
и вештина – пословна комуникација. Опште
функционалне компетенције Комисија ће проверавати редоследом како је наведено.

на радном месту експедитор поште. Свим кандидатима ће се поставити исти задатак, а време за
припрему кандидата је 15 минута. Максималан
број бодова на тесту је 5.

1. Компетенција „организација и рад државних
органа Републике Србије“ провераваће се путем
теста који ће се састојати од 20 питања. Кандидати тест решавају заокруживањем једног
од више понуђених одговора. Тест ће саставити Комисија методом случајног избора из базе
питања (у бази питања налазе се и тачни одговори) која је објављена на интернет презентацији Основног у Новом Пазару (www.np.оѕ.sud.
rs). Кандидати ће тест радити у писменој форми.
Време за израду теста је један сат, а кандидати
ће се непосредно усмено обавестити о резултатима теста након истека времена за његово
решавање.

Редослед провере: Провера посебних функционалних компетенција вршиће се горе наведеним
редоследом, с тим да се писмена и усмена провера не могу обавити у истом дану.

2. Компетенција „дигитална писменост“ провераваће се израдом практичног задатка на
рачунару. Кандидатима ће се поставити задаци који су објављени на интернет презентацији
Основног суда у Новом Пазару. Време за израду
задатка је један сат. Уколико неко од кандидата
поседује сертификат односно уверење о познавању рада на рачунару, Комисија ће на основу
приложеног доказа донети одлуку да ли ће исти
бити прихваћен уместо тестовне провере.
3. Компетенција „пословна комуникација“ провераваће се решавањем теста који ће се радити у писменој форми. Кандидати тест решавају
заокруживањем једног од више понуђених одговора и решавањем постављених задатака који
ће бити објављени на интернет презентацији
Основног суда у Новом Пазару. Време за израду
задатка је 45 минута.
Након провере општих функционалних компетенција кандидатима који не буду искључени
из даљег изборног поступка вршиће се провера
посебних функционалних компетенција.
2. ПРОВЕРА ПОСЕБНИХ ФУКЦИОНАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА: У изборном поступку кандидатима
ће се проверавати три посебне функционалне
компетенције и то:
1. Из оквира посебних функционалних компетенција за радно место експедитора поште
провераваће се познавање прописа: Судски
пословник и Закон о државним службеницима. Компетенција познавање прописа: Судски
пословник и Закон о државним службеницима провераваће се путем теста који ће се састојати од 15 питања. Кандидати тест решавају
заокруживањем једног од више понуђених
одговора. Тест ће саставити Комисија методом случајног избора из базе питања која је
објављена на интернет презентацији Основног
суда у Новом Пазару (www.np.оѕ.sud.rs). Кандидати ће тест радити у писаној форми. Време
за израду теста је један сат. Максималан број
бодова на тесту је 15.
2. Из оквира посебне фукнционалне компетенције за област рада провераваће се: поседовање знања и вештина поступка доставе писмена учесницима у кривичном и парничном
поступку; поседовање знања и вештина поступања са неурученим писменима. Компетенција
поседовање знања и вештина поступка доставе
писмена учесницима у кривичном и парничном
поступку и компетенција поседовање знања и
вештина поступања са неурученим писменима
провераваће се усменим путем, што подразумева разговор са кандидатом где кандидат у усменом облику даје предлог решења одређеног
задатка који је типичан за обављање послова

Максималан број бодова приликом провере
посебних функционалних компетенција је 20.

3. ПРОВЕРА ПОНАШАЈНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА:
Након фазе провере посебних функционалних
компетенција провераваће се понашајне компетенције: управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата,
оријентација ка учењу и променама, изградња
и одржавање професионалних односа, и савесност, посвећеност и интегритет. Провера понашајних компетенција обавиће се путем упитника
а испитавање путем упитника обавиће дипломирани психолог.
4. ИНТЕРВЈУ СА КОМИСИЈОМ И ВРЕДНОВАЊЕ
КАНДИДАТА: Након фазе провере понашајних
компетенција спровешће се фаза интервјуа са
кандидатима, који подразумева разговор чланова Комисије са кандидатом у циљу процене
мотивације за рад на радном месту и прихватања вредности државних органа.

2. Радно место уписничар
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Опис послова: води уписнике и помоћне књиге у складу са Судским пословником, здружује
поднеске, предмете и остала писмена, заводи
и разводи предмете и ставља клаузулу правоснажности на одлуке, води евиденцију примљених, решених, нерешених предмета и евиденцију одлука које су израђене у року, припрема
и износи председнику већа предмете у којима
је заказана расправа, странкама даје на увид
списе и наплаћује таксу за издате фотокопије из списа предмета, даје усмена и писмена обавештења о списима на основу података
из уписника, стара се о роковима и прегледа
предмете који се налазе у евиденцији, поступа
по наредби судија, врши оверу уговора, преписа, рукописа и потписа, води књиге овере, даје
обавештење странкама, даје податке за статистички извештај, поступа са списима који су
архивирани у складу са Судским пословником а
пре него што се исти предају архивару, поступа по налозима за издавање предмета, обавља
и друге послове по налогу председника суда и
управитеља писарнице, издаје уверења, поступа у е-катастру, е-таксама и е-огласној табли,
обавља и друге послове по налогу председника
суда и управитеља писарнице.
УСЛОВИ: IV степен средње стручне спреме,
друштвеног, природног или техничког смера,
најмање две године радног искуства у струци,
положен државни стручни испит и потребне
компетенције за ово радно место.
ФАЗЕ ИЗБОРНОГ ПОСТУПКА И УЧЕШЋЕ КАНДИДАТА: Изборни поступак спроводи се из више
фаза у којима се проверавају опште функционалне, потом посебне функционалне и након
тога понашајне компетенције. Након провере
понашајних компетенција Комисија ће обавити интервју са кандидатима. Вредновање сваке компетенције, као и вредновање интервјуа
са комисијом исказује се бодовима, а укупан
број бодова који се могу доделити кандидату
је 60. Кандидати који освоје један бод у провери одређене компетенције не могу учествовати у провери следеће компетенције у истој
или наредној фази и биће искључени из даљег
изборног поступка.
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1. ПРОВЕРА ОПШТИХ ФУНКЦИОНАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА: Кандидатима који учествују у изборном поступку вршиће се најпре провера општих
функционалних компетенција и то: 1. из области
знања – организација и рад државних органа
Републике Србије; 2. из области знања и вештина – Дигитална писменост и 3. из области знања
и вештина – пословна комуникација. Опште
функционалне компетенције Комисија ће проверавати редоследом како је наведено.
1. Компетенција „организација и рад државних органа Републике Србије“ провераваће се
путем теста који ће се састојати од 20 питања.
Кандидати тест решавају заокруживањем једног од више понуђених одговора. Тест ће саставити Комисија методом случајног избора из
базе питања (у бази питања налазе се и тачни
одговори) која је објављена на интернет презентацији Основног суда у Новом Пазару (www.
np.оѕ.sud.rs). Кандидати ће тест радити у папирној форми. Време за израду теста је један сат, а
кандидати ће се непосредно усмено обавестити
о резултатима теста након истека времена за
његово решавање.

који је типичан за обављање послова на радном месту уписничар. Свим кандидатима ће се
поставити исти задатак, а време за припрему
кандидата је 15 минута. Максималан број бодова на тесту је 5.
Максималан број бодова приликом провере
посебних функционалних компетенција је 20.
Редослед провере: Провера посебних функционалних компетенција вршиће се горе наведеним
редоследом, с тим да се писмена и усмена провера не могу обавити у истом дану.
3. ПРОВЕРА ПОНАШАЈНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА:
Након фазе провере посебних функционалних
компетенција провераваће се понашајне компетенције: управљање информацијама; управљање задацима и остваривање резултата;
оријентација ка учењу и променама; изградња
и одржавање професионалних односа, и савесност , посвећеност и интегритет. Провера понашајних компетенција обавиће се путем упитника, а испитавање путем упитника обавиће
дипломирани психолог.

1. ПРОВЕРА ОПШТИХ ФУНКЦИОНАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА: Кандидатима који учествују у изборном поступку вршиће се најпре провера општих
функционалних компетенција и то: 1. из области
знања – организација и рад државних органа
Републике Србије, 2. из области знања и вештина – дигитална писменост и 3. из области знања
и вештина – Пословна комуникација. Опште
функционалне компетенције Комисија ће проверавати редоследом како је наведено.
1. Компетенција „организација и рад државних органа Републике Србије“ провераваће се
путем теста који ће се састојати од 20 питања.
Кандидати тест решавају заокруживањем једног од више понуђених одговора. Тест ће саставити Комисија методом случајног избора из
базе питања (у бази питања налазе се и тачни
одговори) која је објављена на интернет презентацији Основног суда у Новом Пазару (www.
np.оѕ.sud.rs). Кандидати ће тест радити у папирној форми. Време за израду теста је један сат, а
кандидати ће се непосредно усмено обавестити
о резултатима теста након истека времена за
његово решавање.

2. Компетенција „дигитална писменост“ провераваће се израдом практичног задатка на
рачунару. Кандидатима ће се поставити задаци који су објављени на интернет презентацији
Основног суда у Новом Пазару. Време за израду
задатка је један сат. Уколико неко од кандидата
поседује сертификат односно уверење о познавању рада на рачунару, Комисија ће на основу
приложеног доказа донети одлуку да ли ће исти
бити прихваћен уместо тестовне провере.

4. ИНТЕРВЈУ СА КОМИСИЈОМ И ВРЕДНОВАЊЕ:
Након фазе провере понашајних компетенција
спровешће се фаза интервјуа са кандидатима,
који подразумева разговор чланова Комисије
са кандидатом у циљу процене мотивације за
рад на радном месту и прихватања вредности
државних органа.

3. Компетенција „пословна комуникација“ провераваће се решавањем теста који ће се радити у папирној форми. Кандидати тест решавају
заокруживањем једног од више понуђених одговора и решавањем постављених задатака који
ће бити објављени на интернет презентацији
Основног суда у Новом Пазару. Време за израду
задатка је 45 минута.

Опис послова: обавља све дактилографске
послове у предметима додељеним у рад судији
код кога је распоређен, пише по диктату записнике, врши унос текстова по диктату на суђењима, одлуке и друга писмена по диктату и са диктафонских трака; попуњава позиве, доставнице
и повртнице; експедује наведена писмена и
констатује у списима и електронском уписнику
њихову експедицију, сачињава списак предмета
за рочишта и истиче га, води евиденцију о одржаним и неодржаним рочиштима, води рачуна
о уредности списа, уноси податке предвиђене
Судским пословником у електронски уписник,
води попис списа, врши препис текстова и рукописа, стара се о савременом обликовању текста,
стара се о чувању и преносу података, доступности материјала, исправности биротехничке
опреме и рационалном коришћењу канцеларијског и другог потрошног материјала, води
уписник за евиденцију штампаних ствари, води
евиденцију о свом раду, ради и друге послове
по налогу судије код кога је распоређен, управитеља писарнице и председника суда.

3. Компетенција „пословна комуникација“ провераваће се решавањем теста који ће се радити у папирној форми. Кандидати тест решавају
заокруживањем једног од више понуђених одговора и решавањем постављених задатака који
ће бити објављени на интернет презентацији
Основног суда у Новом Пазару. Време за израду
задатка је 45 минута.

УСЛОВИ: III или IV степен с редње стручне
спреме, друштвеног, природног или техничког
смера, најмање две године радног искуства у
струци, познавање рада на рачунару, положен
испит за дактилографа Iа или Iб класе, положен државни стручни испит и потребне компетенције за ово радно место.

Компетенција познавање Судског пословника
и Закона о државним службеницима провераваће се путем теста који ће се састојати од 15
питања. Кандидати тест решавају заокруживањем једног од више понуђених одговора. Тест
ће саставити Комисија методом случајног избора из базе питања која је објављена на интернет презентацији Основног суда у Новом Пазару
(www.np.оѕ.sud.rs). Кандидати ће тест радити у
писаној форми. Време за израду теста је један
сат. Максималан број бодова на тесту је 15.

Након провере општих функционалних компетенција кандидатима који не буду искључени
из даљег изборног поступка вршиће се провера
посебних функционалних компетенција.
2. ПРОВЕРА ПОСЕБНИХ ФУНКЦИОНАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА
У изборном поступку кандидатима ће се проверавати три посебне функционалне компетенције и то:
1. Из оквира посебних функционалних компетенција за радно место уписничара провераваће се познавање прописа: Судски пословник и
Закон о државним службеницима. Компетенција
познавање прописа: Судски пословник и Закон о
државним службеницима провераваће се путем
теста који ће се састојати од 15 питања. Кандидати тест решавају заокруживањем једног
од више понуђених одговора. Тест ће саставити Комисија методом случајног избора из базе
питања која је објављена на интернет презентацији Основног суда у Новом Пазару (www.
np.оѕ.sud.rs). Кандидати ће тест радити у писаној форми. Време за израду теста је један сат.
Максималан број бодова на тесту је 15.
2. Из оквира посебне фукнционалне компетенције за област рада провераваће се: познавање
канцеларијског пословања; поседовање знања
и вештина за рад на пословном софтверу за
управљање предметима. Компетенција познавање канцеларијског пословања и компетенција
поседовање знања и вештина за рад на пословном софтверу за управљање предметима провераваће се усменим путем, што подразумева
разговор са кандидатом где кандидат у усменом
облику даје предлог решења одређеног задатка
Бесплатна публикација о запошљавању
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ФАЗЕ ИЗБОРНОГ ПОСТУПКА И УЧЕШЋЕ КАНДИДАТА: Изборни поступак спроводи се из више
фаза у којима се проверавају опште функционалне, потом посебне функционалне и након
тога понашајне компетенције. Након провере
понашајних компетенција Комисија ће обавити интервју са кандидатима. Вредновање сваке компетенције, као и вредновање интервјуа
са комисијом исказује се бодовима, а укупан
број бодова који се могу доделити кандидату
је 60. Кандидати који освоје један бод у провери одређене компетенције не могу учествовати у провери следеће компетенције у истој
или наредној фази и биће искључени из даљег
изборног поступка.

2. Компетенција „дигитална писменост“ провераваће се израдом практичног задатка на
рачунару. Кандидатима ће се поставити задаци који су објављени на интернет презентацији
Основног суда у Новом Пазару. Време за израду
задатка је један сат. Уколико неко од кандидата
поседује сертификат односно уверење о познавању рада на рачунару, Комисија ће на основу
приложеног доказа донети одлуку да ли ће исти
бити прихваћен уместо тестовне провере.

Након провере општих функционалних компетенција кандидатима који не буду искључени
из даљег изборног поступка вршиће се провера
посебних функционалних компетенција.
2. ПРОВЕРА ПОСЕБНИХ ФУНКЦИОНАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА: У изборном поступку кандидатима
ће се проверавати три посебне функционалне
компетенције и то:
1. Из оквира посебних функционалних компетенција за радно место записничар провераваће се познавање прописа: Судски пословник
и Закон о државним службеницима

2. Из оквира посебне фукнционалне компетенције за област рада провераваће се: поседовање вештине куцања и поседовање знања
и вештина припреме материјала и вођење
записника. Компетенција поседовање вештине
куцања провераваће се практичним радом на
рачунару тако што ће члан Комисије гласно диктирати судску одлуку коју ће кандидати куцати на рачунару. Сви кандидати ће радити исту
судску одлуку а време за проверу је 10 минута. Компетенција поседовање знања и вештина
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припреме материјала и вођење записника провераваће се усменим путем, што подразумева
разговор са кандидатом где кандидат у усменом
облику даје предлог решења одређеног задатка
који је типичан за обављање послова на радном месту запиничар. Свим кандидатима ће се
поставити исти задатак, а време за припрему
кандидата је 15 минута. Максималан број бодова на тесту је 5.
Максималан број бодова приликом провере
посебних функционалних компетенција је 20.

везан је пробни рад у трајању од шест месеци.
Положен државни стручни испит није услов
нити предност за заснивање радног односа.
Изабрани кандидат који нема положен државни
стручни испит дужан је да исти положи у року
од 6 месеци од дана пријема односно распоређивања.
V Место рада за сва радна места: јурисдикционо подручје Основног суда у Новом Пазару.

Редослед провере: Провера посебних функционалних компетенција вршиће се горе наведеним
редоследом, с тим да се писмена и усмена провера не могу обавити у истом дану.

VI Јавни конкурс спровешће конкурсна
комисија именованa одлуком в. ф. председника Oсновног суда у Новом Пазару. Тест и задаци којима се проверавају опште функционалне
компетенције биће исти за све кандидате без
обзира за које радно место су поднели пријаве.

3. ПРОВЕРА ПОНАШАЈНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА:
Након фазе провере посебних функционалних
компетенција провераваће се понашајне компетенције: управљање информацијама; управљање задацима и остваривање резултата;
оријентација ка учењу и променама; изградња
и одржавање професионалних односа, и савесност, посвећеност и интегритет. Провера понашајних компетенција обавиће се путем упитника, а испитавање путем упитника обавиће
дипломирани психолог.

VII Рок за подношење пријава на конкурс: Јавни конкурс је оглашен на огласној табли Основног суда у Новом Пазару, на интернет
презентацији Основног суда у Новом Пазару, на
порталу е-Управе, на интернет презентацији и
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање, а рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана од дана оглашавања у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање и почиње да тече од
наредног дана од дана оглашавања.

4. ИНТЕРВЈУ СА КОМИСИЈОМ И ВРЕДНОВАЊЕ:
Након фазе провере понашајних компетенција
спровешће се фаза интервјуа са кандидатима,
који подразумева разговор чланова Комисије
са кандидатом у циљу процене мотивације за
рад на радном месту и прихватања вредности
државних органа.

Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији
Основног суда у Новом Пазару www.np.оѕ.sud.rs.

III Општи услови за рад на свим радним
местима прописани чл. 45 Закона о државним службеницима: да је учесник конкурса
пунолетан држављанин Републике Србије; да
учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа; да учесник конкурса
није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци.
IV Докази који се прилажу уз пријаву:
извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству Републике Србије; диплома или
уверење којом се потврђује стручна спрема;
исправе којима се доказује радно искуство у
струци (потврде, решења, уговори и други акти
из којих се види на којим пословима, са којом
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); уверење издато од стране
суда да се против кандидата не води кривични
поступак (не старије од шест месеци); уверење
издато од стране надлежног органа (МУП-а)
да кандидат није осуђиван (не старије од шест
месеци); потврду да учеснику конкурса раније
није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа издате од стране државног органа
у коме је учесник јавног конкурса био у радном
односу; уверење о положеном испиту за дактилографа Iа или Iб класе, за радно место записничара.
Државни службеник који се пријављује на конкурс подноси решење о распоређивању или
премештају на радно место у органу у коме
ради или решење да је нераспоређен, уместо
уверења о држављанству и извода из матичне
књиге рођених.
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена од стране јавног бележника.
НАПОМЕНА: Сходно чл. 64 Закона о државним службеницима за кандидата који први пут
заснива радни однос у државном органу, оба-
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Приликом предаје пријаве на конкурс, пријава
добија шифру под којом подносилац пријаве
учествује у даљем изборном поступку. Шифра
пријаве усноси се у образац пријаве након што
комисија састави списак кандидата међу којима
се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин
који је у пријави назначен за доставу обавештења.
Пријаве се подносе у затвореној коверти на
адресу: Основни суд у Новом Пазару, 36300
Нови Пазар, Житни трг 16, са назнаком: „За јавни конкурс – попуњавање извршилачког радног
места (навести радно место за које се подноси пријава)“, а могу се предати и на пријемном
одељењу Основног суда у Новом Пазару. На
полеђини коверте навести име и презиме.
VII Лице задужено за давање обавештења
о јавном конкурсу: Љиљана Пантовић, административно-технички секретар Основног суда
у Новом Пазару, контакт телефон: 020/331-271.
VIII Трајање радног односа: За сва радна
места радни однос заснива се на неодређено
време.
IX Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз
које су приложени сви потребни докази и који
испуњавају услове предвиђене огласом о јавном
конкурсу, изборни поступак ће се спровести у
просторијама Основног суда у Новом Пазару. У
изборном поступку Комисија може да проверава
само оне компетенције које су наведене у огласу
о конкурсу и на начин који је наведен у огласу
о конкурсу. Кандидати ће о датуму и времену
провере, бити обавештени на контакте бројева телефона које су навели у пријави. Кандидати међу којим се спроводи изборни поступак
обавештавају се о томе када почиње изборни
поступак најмање три дана пре отпочињања
изборног поступка. Кандидат који се не одазове позиву да учествује у провери једне компе-

тенције обавештава се да је искључен из даљег
тока изборног поступка.
НАПОМЕНЕ: Документа о чињеницима о којима се води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном
испиту, уверење о положеном правосудном
испиту, уверење да кандидат није осуђиван и
уверење да се против кандидата не води кривични поступак. Законом о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16)
прописано је, између осталог да је орган дужан
да по службеној дужности, у складу са законом,
врши увид у податке о чињеницама неопходним
за одлучивање о којима се води службена евиденција да их прибавља и обрађује (члан 9 став
3); да у поступку који се покреће по захтеву
странке орган може да врши увид, прибавља и
обрађује личне податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама (члан
103 став 3).
Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у
Обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели
да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви тражени докази биће одбачене,
од стране конкурсне комисије.
Сви појмови који су у овом огласу изражени у
граматичком мушком роду подразумевају род
лица на које се односе.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Основног суда у Новом Пазару, (www.np.оs.
sud.rs), огласној табли Oсновног суда у Новом
Пазару, на порталу е-Управе и на интернет
презентацији и у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Образац пријаве на конкурс за сва радна места
може се преузети на званичној интернет презентацији Основног суда у Новом Пазару (www.
np.оѕ.sud.rs).

ОСНОВНИ СУД У НОВОМ ПАЗАРУ
Нови Пазар

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају:
Основни суд у Новом Пазару, Житни трг 16,
Нови Пазар.
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место секретар суда
Опис послова: помаже председнику суда у
пословима судске управе којима се доприноси остваривању функције председника суда,
израђује нацрте нормативних аката, прима
странке и друга лица, обезбеђује замене одсутних запослених, припрема кате о правима из
радног односа запослених, прима захтеве за
изузеће и израђује нацрте одлука по примљеним захтевима, припрема предмета на се односе
притужбе странака, реферише стање у списима
предмета председнику суда и припрема нацрте
одлука, израђује нацрте решења о заснивању и
престанку радног односа и друга решења о правима и обавезама запослених у суду, издаје уверења и потврде из области радних односа, припрема и израђује одлуке о правима и обавезама
запослених у суду и правима и обавезама које
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проистичу из радних односа, стара се равномерној распоређености и постављању браниоца по
службеној дужности и обавља и друге послове
по налогу и овлашћењу председника суда.
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен
правосудни испит и најмање две године радног
искуства у струци након положеног правосудног
испита и потребне компетенције за ово радно
место.
ФАЗЕ ИЗБОРНОГ ПОСТУПКА И УЧЕШЋЕ КАНДИДАТА: Изборни поступак спроводи се из више
фаза у којима се проверавају опште функционалне, потом посебне функционалне компетенције и након тога понашајне компетенције.
Након провере понашајних компетенција Комисија ће обавити интервју са кандидатима. Вредновање сваке компетенције, као и вредновање
интервјуа са комисијом исказује се бодовима,
а укупан број бодова који се могу доделити
кандидату је 60. Кандидати који освоје један
бод у провери одређене компетенције не могу
учествовати у провери следеће компетенције у
истој или наредној фази и биће искључени из
даљег изборног поступка.
1. ПРОВЕРА ОПШТИХ ФУНКЦИОНАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА: Кандидатима који учествују у изборном поступку вршиће се најпре провера општих
функционалних компетенција и то:
1. из области знања – организација и рад
државних органа Републике Србије,
2. из области знања и вештина – дигитална
писменост и
3. из области знања и вештина – пословна комуникација.
Опште функционалне компетенције Комисија ће
проверавати редоследом како је наведено.
1. Компетенција „организација и рад државних
органа Републике Србије“ провераваће се путем
теста који ће се састојати од 20 питања. Кандидати тест решавају заокруживањем једног
од више понуђених одговора. Тест ће саставити Комисија методом случајног избора из базе
питања (у бази питања налазе се и тачни одговори) која је објављена на интернет презентацији Основног у Новом Пазару (www.np.оѕ.sud.
rs). Кандидати ће тест радити у писменој форми.
Време за израду теста је један сат, а кандидати
ће се непосредно усмено обавестити о резултатима теста након истека времена за његово
решавање.
2. Компетенција „дигитална писменост“ провераваће се израдом практичног задатка на
рачунару. Кандидатима ће се поставити задаци који су објављени на интернет презентацији
Основног суда у Новом Пазару. Време за израду
задатка је један сат. Уколико неко од кандидата
поседује сертификат, односно уверење о познавању рада на рачунару, Комисија ће на основу
приложеног доказа донети одлуку да ли ће исти
бити прихваћен уместо тестовне провере.
3. Компетенција „пословна комуникација“ провераваће се решавањем теста који ће се радити у писменој форми. Кандидати тест решавају
заокруживањем једног од више понуђених одговора и решавањем постављених задатака који
ће бити објављени на интернет презентацији
Основног суда у Новом Пазару. Време за израду
задатка је 45 минута.
Након провере општих функционалних компетенција кандидатима који не буду искључени
Бесплатна публикација о запошљавању

из даљег изборног поступка вршиће се провера
посебних функционалних компетенција.
2. ПРОВЕРА ПОСЕБНИХ ФУКЦИОНАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА: У изборном поступку кандидатима
ће се проверавати три посебне функционалне
компетенције и то:
1. Из оквира посебних функционалних компетенција за радно место секретара суда провераваће се познавање прописа: Судски пословник и
Закон о државним службеницима. Компетенција
познавање прописа: Судски пословник и Закон о
државним службеницима провераваће се путем
теста који ће се састојати од 15 питања. Кандидати тест решавају заокруживањем једног
од више понуђених одговора. Тест ће саставити Комисија методом случајног избора из базе
питања која је објављена на интернет презентацији Основног суда у Новом Пазару (www.
np.оѕ.sud.rs). Кандидати ће тест радити у писаној форми. Време за израду теста је један сат.
Максималан број бодова на тесту је 15.
2. Из оквира посебне фукнционалне компетенције за област рада судска управа провераваће
се: поседовање знања и вештина у изради нацрта решења која произилазе из радних односа;
поступање по притужбама странака, захтева за
изузеће и других представки грађана.
Компетенција поседовање знања и вештина у
изради нацрта решења која произилазе из радних односа и компетенција поступање по притужбама странака, захтева за изузеће и других
представки грађана провераваће се усменим
путем, што подразумева разговор са кандидатом где кандидат у усменом облику даје предлог решења одређеног задатка који је типичан
за обављање послова на радном месту секретар
суда. Свим кандидатима ће се поставити исти
задатак, а време за припрему кандидата је 15
минута. Максималан број бодова на тесту је 5.
Максималан број бодова приликом провере
посебних функционалних компетенција је 20.
Редослед провере: Провера посебних функционалних компетенција вршиће се горе наведеним
редоследом, с тим да се писмена и усмена провера не могу обавити у истом дану.
3. ПРОВЕРА ПОНАШАЈНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА:
Након фазе провере посебних функционалних
компетенција провераваће се понашајне компетенције: управљање информацијама; управљање
задацима и остваривање резултата; оријентација
ка учењу и променама; изградња и одржавање
професионалних односа и савесност, посвећеност и интегритет. Провера понашајних компетенција обавиће се путем упитника а испитавање
путем упитника обавиће дипломирани психолог.
4. ИНТЕРВЈУ СА КОМИСИЈОМ И ВРЕДНОВАЊЕ
КАНДИДАТА: Након фазе провере понашајних
компетенција спровешће се фаза интервјуа са
кандидатима, који подразумева разговор чланова Комисије са кандидатом у циљу процене
мотивације за рад на радном месту и прихватања вредности државних органа.

2. Радно место судијски помоћник –
виши судијски сарадник
2 извршиоца

Опис послова: помаже судији у раду, проучава
правна питања у вези са радом судија у појединим предметима, израђује нацрте судских одлука и припрема правне ставове за публиковање,
узима на записник тужбе, предлоге и друге
поднеске и изјаве странака, врши самостално
или под надзором и по упутствима судије друге
стручне послове и по налогу председника суда
и поступа по свим налозима председника суда

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен
правосудни испит и најмање две године радног
искуства у струци након положеног правосудног
испита и потребне компетенције за ово радно
место.
ФАЗЕ ИЗБОРНОГ ПОСТУПКА И УЧЕШЋЕ КАНДИДАТА: Изборни поступак спроводи се из више
фаза у којима се проверавају опште функционалне, потом посебне функционалне и након
тога понашајне компетенције. Након провере
понашајних компетенција Комисија ће обавити интервју са кандидатима. Вредновање сваке компетенције, као и вредновање интервјуа
са комисијом исказује се бодовима, а укупан
број бодова који се могу доделити кандидату
је 60. Кандидати који освоје један бод у провери одређене компетенције не могу учествовати у провери следеће компетенције у истој
или наредној фази и биће искључени из даљег
изборног поступка.
1. ПРОВЕРА ОПШТИХ ФУНКЦИОНАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА:
Кандидатима који учествују у изборном поступку
вршиће се најпре провера општих функционалних компетенција и то:
1. из области знања – организација и рад
државних органа Републике Србије,
2. из области знања и вештина – дигитална
писменост и
3. из области знања и вештина – пословна комуникација.
Опште функционалне компетенције Комисија ће
проверавати редоследом како је наведено.
1. Компетенција „организација и рад државних органа Републике Србије“ провераваће се
путем теста који ће се састојати од 20 питања.
Кандидати тест решавају заокруживањем једног од више понуђених одговора. Тест ће саставити Комисија методом случајног избора из
базе питања (у бази питања налазе се и тачни
одговори) која је објављена на интернет презентацији Основног суда у Новом Пазару (www.
np.оѕ.sud.rs). Кандидати ће тест радити у папирној форми. Време за израду теста је један сат, а
кандидати ће се непосредно усмено обавестити
о резултатима теста након истека времена за
његово решавање.
2. Компетенција „дигитална писменост“ провераваће се израдом практичног задатка на
рачунару. Кандидатима ће се поставити задаци који су објављени на интернет презентацији
Основног суда у Новом Пазару. Време за израду
задатка је један сат.
Уколико неко од кандидата поседује сертификат
односно уверење о познавању рада на рачунару, Комисија ће на основу приложеног доказа
донети одлуку да ли ће исти бити прихваћен
уместо тестовне провере.
3. Компетенција „пословна комуникација“ провераваће се решавањем теста који ће се радити у папирној форми. Кандидати тест решавају
заокруживањем једног од више понуђених одговора и решавањем постављених задатака који
ће бити објављени на интернет презентацији
Основног суда у Новом Пазару. Време за израду
задатка је 45 минута.
Након провере општих функционалних компетенција кандидатима који не буду искључени
из даљег изборног поступка вршиће се провера
посебних функционалних компетенција.
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2. ПРОВЕРА ПОСЕБНИХ ФУНКЦИОНАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА: У изборном поступку кандидатима
ће се проверавати три посебне функционалне
компетенције и то:
1. Из оквира посебних функционалних компетенција за радно место провераваће се:
познавање материјалних и процесних прописа релевантних за надлежност суда. Компетенција познавање материјалних и процесних
прописа релевантних за надлежност суда провераваће се путем теста који ће се састојати од 15 питања. Кандидати тест решавају
заокруживањем једног од више понуђених
одговора. Тест ће саставити Комисија методом случајног избора из базе питања која је
објављена на интернет презентацији Основног
суда у Новом Пазару (www.np.оѕ.sud.rs). Кандидати ће тест радити у писаној форми. Време
за израду теста је један сат. Максималан број
бодова на тесту је 15.
2. Из оквира посебне фукнционалне компетенције за област рада провераваће се: поседовање знања и вештина у изради нацрта судских
одлука и других аката; вештина презентације,
вештину управљања поступком и извештавања
у предметима.
Компетенција поседовање знања и вештина у
изради нацрта нацрта судских одлука и компетенција вештине презентације, вештину управљања поступком и извештавања у предметима
провераваће се усменим путем, што подразумева разговор са кандидатом где кандидат у усменом облику даје предлог решења одређеног
задатка који је типичан за обављање послова
на радном месту виши судијски сарадник. Свим
кандидатима ће се поставити исти задатак, а
време за припрему кандидата је 15 минута. Максималан број бодова на тесту је 5.
Максималан број бодова приликом провере
посебних функционалних компетенција је 20.
Редослед провере: Провера посебних функционалних компетенција вршиће се горе наведеним
редоследом, с тим да се писмена и усмена провера не могу обавити у истом дану.
3. ПРОВЕРА ПОНАШАЈНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА:
Након фазе провере посебних функционалних
компетенција провераваће се понашајне компетенције: управљање информацијама; управљање задацима и остваривање резултата;
оријентација ка учењу и променама; изградња
и одржавање професионалних односа и савесност, посвећеност и интегритет. Провера понашајних компетенција обавиће се путем упитника, а испитавање путем упитника обавиће
дипломирани психолог.
4. ИНТЕРВЈУ СА КОМИСИЈОМ И ВРЕДНОВАЊЕ:
Након фазе провере понашајних компетенција
спровешће се фаза интервјуа са кандидатима,
који подразумева разговор чланова Комисије
са кандидатом у циљу процене мотивације за
рад на радном месту и прихватања вредности
државних органа.

3. Радно место судијски помоћник –
судијски сарадник
2 извршиоца

Опис послова: помаже судији у раду и реферисању, проучава правна питања у вези са радом
суда у појединим предметима, израђује нацрте судских одлука, узима на записник тужбе,
предлоге и друге поднеске и изјаве странака,
врши и друге послове било самостално било
под надзором или упутствима судије и председника суда и поступа по свим налозима председника суда.
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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
правосудни испит и потребне компетенције за
ово радно место.
ФАЗЕ ИЗБОРНОГ ПОСТУПКА И УЧЕШЋЕ КАНДИДАТА: Изборни поступак спроводи се из више
фаза у којима се проверавају опште функционалне, потом посебне функционалне и након
тога понашајне компетенције. Након провере
понашајних компетенција Комисија ће обавити интервју са кандидатима. Вредновање сваке компетенције, као и вредновање интервјуа
са комисијом исказује се бодовима, а укупан
број бодова који се могу доделити кандидату
је 60. Кандидати који освоје један бод у провери одређене компетенције не могу учествовати у провери следеће компетенције у истој
или наредној фази и биће искључени из даљег
изборног поступка.
1. ПРОВЕРА ОПШТИХ ФУНКЦИОНАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА: Кандидатима који учествују у изборном поступку вршиће се најпре провера општих
функционалних компетенција и то:
1. из области знања – организација и рад
државних органа Републике Србије,
2. из области знања и вештина – дигитална
писменост и
3. из области знања и вештина – пословна комуникација.
Опште функционалне компетенције Комисија ће
проверавати редоследом како је наведено.
1. Компетенција „организација и рад државних органа Републике Србије“ провераваће се
путем теста који ће се састојати од 20 питања.
Кандидати тест решавају заокруживањем једног од више понуђених одговора. Тест ће саставити Комисија методом случајног избора из
базе питања (у бази питања налазе се и тачни
одговори) која је објављена на интернет презентацији Основног суда у Новом Пазару (www.
np.оѕ.sud.rs). Кандидати ће тест радити у папирној форми. Време за израду теста је један сат, а
кандидати ће се непосредно усмено обавестити
о резултатима теста након истека времена за
његово решавање.
2. Компетенција „дигитална писменост“ провераваће се израдом практичног задатка на
рачунару. Кандидатима ће се поставити задаци који су објављени на интернет презентацији
Основног суда у Новом Пазару. Време за израду
задатка је један сат.
Уколико неко од кандидата поседује сертификат
односно уверење о познавању рада на рачунару, Комисија ће на основу приложеног доказа
донети одлуку да ли ће исти бити прихваћен
уместо тестовне провере.
3. Компетенција „пословна комуникација“ провераваће се решавањем теста који ће се радити у папирној форми. Кандидати тест решавају
заокруживањем једног од више понуђених одговора и решавањем постављених задатака који
ће бити објављени на интернет презентацији
Основног суда у Новом Пазару. Време за израду
задатка је 45 минута.
Након провере општих функционалних компетенција кандидатима који не буду искључени
из даљег изборног поступка вршиће се провера
посебних функционалних компетенција.
2. ПРОВЕРА ПОСЕБНИХ ФУНКЦИОНАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА: У изборном поступку кандидатима

ће се проверавати три посебне функционалне
компетенције и то:
1. Из оквира посебних функционалних компетенција за радно место провераваће се: познавање материјалних и процесних прописа релевантних за надлежност суда. Компетенција
познавање материјалних и процесних прописа релевантних за надлежност суда провераваће се путем теста који ће се састојати од 15
питања. Кандидати тест решавају заокруживањем једног од више понуђених одговора. Тест
ће саставити Комисија методом случајног избора из базе питања која је објављена на интернет презентацији Основног суда у Новом Пазару
(www.np.оѕ.sud.rs). Кандидати ће тест радити у
писаној форми. Време за израду теста је један
сат. Максималан број бодова на тесту је 15.
2. Из оквира посебне фукнционалне компетенције за област рада провераваће се: поседовање знања и вештина у изради нацрта судских
одлука и других аката и вештина презентације,
вештину управљања поступком и извештавања
у предметима.
Компетенција поседовање знања и вештина у
изради нацрта судских одлука и компетенција
вештине презентације, вештину управљања
поступком и извештавања у предметима провераваће се усменим путем, што подразумева
разговор са кандидатом где кандидат у усменом
облику даје предлог решења одређеног задатка
који је типичан за обављање послова на радном
месту виши судијски сарадник. Свим кандидатима ће се поставити исти задатак, а време за
припрему кандидата је 15 минута. Максималан
број бодова на тесту је 5.
Максималан број бодова приликом провере
посебних функционалних компетенција је 20.
Редослед провере: Провера посебних функционалних компетенција вршиће се горе наведеним
редоследом, с тим да се писмена и усмена провера не могу обавити у истом дану.
3. ПРОВЕРА ПОНАШАЈНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА:
Након фазе провере посебних функционалних
компетенција провераваће се понашајне компетенције: управљање информацијама; управљање задацима и остваривање резултата;
оријентација ка учењу и променама; изградња
и одржавање професионалних односа и савесност, посвећеност и интегритет. Провера понашајних компетенција обавиће се путем упитника, а испитавање путем упитника обавиће
дипломирани психолог.
4. ИНТЕРВЈУ СА КОМИСИЈОМ И ВРЕДНОВАЊЕ:
Након фазе провере понашајних компетенција
спровешће се фаза интервјуа са кандидатима,
који подразумева разговор чланова Комисије
са кандидатом у циљу процене мотивације за
рад на радном месту и прихватања вредности
државних органа.
III Општи услови за рад на свим радним
местима прописани чл. 45 Закона о државним службеницима: да је учесник конкурса
пунолетан држављанин Републике Србије; да
учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа; да учесник конкурса
није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци.
IV Докази који се прилажу уз пријаву:
извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству Републике Србије; диплома или
уверење којом се потврђује стручна спрема; уверење о положеном правосудном испиту; исправе којима се доказује радно искуство у струци
(потврде, решења, уговори и други акти из којих
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се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно
искуство); уверење издато од стране суда да се
против кандидата не води кривични поступак
(не старије од шест месеци); уверење издато
од стране надлежног органа (МУП-а) да кандидат није осуђиван (не старије од шест месеци);
потврду да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже
повреде радне дужности из радног односа издате од стране државног органа у коме је учесник
јавног конкурса био у радном односу.
Државни службеник који се пријављује на конкурс подноси решење о распоређивању или
премештају на радно место у органу у коме
ради или решење да је нераспоређен, уместо
уверења о држављанству и извода из матичне
књиге рођених.
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена од стране јавног бележника.
НАПОМЕНА: Сходно чл. 64 Закона о државним службеницима за кандидата који први пут
заснива радни однос у државном органу, обавезан је пробни рад у трајању од шест месеци.
Положен државни стручни испит није услов
нити предност за заснивање радног односа.
V Место рада за сва радна места: јурисдикционо подручје Основног суда у Новом Пазару.
VI Јавни конкурс спровешће конкурсна
комисија именованa одлуком в. ф. председника Oсновног суда у Новом Пазару. Тест и задаци којима се проверавају опште функционалне
компетенције биће исти за све кандидате без
обзира за које радно место су поднели пријаве.
VII Рок за подношење пријава на конкурс: Јавни конкурс је оглашен на огласној табли Основног суда у Новом Пазару, на интернет
презентацији Основног суда у Новом Пазару, на
порталу е-Управе, на интернет презентацији и
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање, а рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана од дана оглашавања у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање и почиње да тече од
наредног дана од дана оглашавања.

VIII Трајање радног односа: За сва радна
места радни однос заснива се на неодређено
време.

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО

IX Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз
које су приложени сви потребни докази и који
испуњавају услове предвиђене огласом о јавном
конкурсу, изборни поступак ће се спровести у
просторијама Основног суда у Новом Пазару. У
изборном поступку Комисија може да проверава
само оне компетенције које су наведене у огласу
о конкурсу и на начин који је наведен у огласу
о конкурсу. Кандидати ће о датуму и времену
провере, бити обавештени на контакте бројева телефона које су навели у пријави. Кандидати међу којим се спроводи изборни поступак
обавештавају се о томе када почиње изборни
поступак најмање три дана пре отпочињања
изборног поступка. Кандидат који се не одазове позиву да учествује у провери једне компетенције обавештава се да је искључен из даљег
тока изборног поступка.

Оглашава

НАПОМЕНЕ: Документа о чињеницима о којима се води службена евиденција су уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном
испиту, уверење о положеном правосудном
испиту, уверење да кандидат није осуђиван, и
уверење да се против кандидата не води кривични поступак. Законом о општем управном
поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/16)
прописано је, између осталог да је орган дужан
да по службеној дужности, у складу са законом,
врши увид у податке о чињеницама неопходним
за одлучивање о којима се води службена евиденција да их прибавља и обрађује (члан 9 став
3); да у поступку који се покреће по захтеву
странке орган може да врши увид, прибавља и
обрађује личне податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама
(члан 103 став 3).
Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у
Обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели
да се прибаве његови подаци из службених евиденција;

Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији Основног суда у Новом Пазару www.np.оѕ.
sud.rs.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви тражени докази биће одбачене,
од стране конкурсне комисије.

Приликом предаје пријаве на конкурс, пријава
добија шифру под којом подносилац пријаве
учествује у даљем изборном поступку. Шифра
пријаве усноси се у образац пријаве након што
комисија састави списак кандидата међу којима
се спроводи изборни поступак.

Сви појмови који су у овом огласу изражени у
граматичком мушком роду подразумевају род
лица на које се односе.

Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин
који је у пријави назначен за доставу обавештења.
Пријаве се подносе у затвореној коверти на
адресу: Основни суд у Новом Пазару, 36300
Нови Пазар, Житни трг 16, са назнаком: „За јавни конкурс – попуњавање извршилачког радног
места (навести радно место за које се подноси пријава)“, а могу се предати и на пријемном
одељењу Основног суда у Новом Пазару. На
полеђини коверте навести име и презиме.
VII Лице задужено за давање обавештења
о јавном конкурсу: Љиљана Пантовић, административно-технички секретар Основног суда
у Новом Пазару, контакт телефон: 020/331-272.
Бесплатна публикација о запошљавању

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Основног суда у Новом Пазару, (www.np.оs.
sud.rs), огласној табли Oсновног суда у Новом
Пазару, на порталу е-Управе и на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Образац пријаве на конкурс за сва радна места
може се преузети на званичној интернет презентацији Основног суда у Новом Пазару (www.
np.оѕ.sud.rs).

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

Нови Пазар

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се попуњава извршилачко
радно место: Више јавно тужилаштво у Новом
Пазару, Житни трг 16, 36300 Нови Пазар.
II Извршилачко радно место које се
попуњава:

1. Тужилачки помоћник – виши
тужилачки сарадник
у звању самосталног саветника

Опис послова: Тужилачки помоћник помаже јавном тужиоцу и заменику јавног тужиоца
у раду, прати судску праксу, израђује нацрте
једноставнијих поднесака, узима на записник
кривичне пријаве, поднеске и изјаве грађана,
врши самостално или под надзором и по упутству јавног тужиоца, односно заменика јавног
тужиоца послове предвиђене законом и другим
прописима.
Услови: стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму 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 правосудни испит, најмање 2 године радног искуства у правној струци после положеног
правосудног испита и потребне компетенције за
рад за ово радно место.
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више
обавезних фаза у којима се проверавају опште
функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи
интервју са комисијом.
1. Провера општих функционалних компетенција: Свим кандидатима који учествују у
изборном поступку прво се проверавају опште
функционалне компетенције и то:
- организација и рад државних органа Републике Србије (провера ће се вршити путем писаног
теста);
- дигитална писменост (провера ће се вршити
практичним радом на рачунару или увидом у
доказ о познавању рада на рачунару);
- пословна комуникација (провера ће се вршити
писменом симулацијом).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“ ако
кандидат поседује важећи сертификат, потврду
или други одговарајући доказ о познавању рада
на рачунару, на траженом нивоу и жели да на
основу њега буде ослобођен тестирања компетенције „дигитална писменост“, неопходно је
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу „Рад на рачунару“), достави и
тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа одлучити да ли може или не може да прихвати доказ који је приложен уместо тестовне
провере.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Вишег јавног
тужилаштва у Новом Пазару – www.np.vi.jt.rs.
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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 за радно место тужилачког
помоћника:
- вештине заступања на главном претресу у
кривичном и у другим поступцима пред надлежним судом и израда нацрта сентенци о заузетим
правним ставовима;
- поседовање знања и вештина за израду нацрта тужилачких аката;
- вештине управљања преткривичним поступком
(провера ће се вршити писаним путем – тестом
и усменим путем – разговором са кандидатом).
3. Провера понашајних компетенција:
Понашајне компетенције су: управљање информацијама; управљање задацима и остваривање
резултата; оријентација ка учењу и променама;
изградња и одржавање професионалних односа; савесност, одговорност и посвећеност, као
и интегритет и њихову проверу вршиће дипломирани психолог или обучени процењивач на
основу интервјуа базираног на компетенцијама.
4. Интервју са комисијом и вредновање
кандидата: Процена мотивације за рад на
радном месту и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са
Комисијом (усмено).
Све наведене компетенције Комисија ће проверити у року од 60 радних дана рачунајући од
дана истека рока за пријаву на оглас по предметном конкурсу. База питања биће објављена
на интернет страници тужилаштва (www.np.vi.
jt.rs)
IV Место рада: Нови Пазар, Житни трг 16.
V Трајање радног односа: Радни однос се
заснива на неодређено време.
VI Општи услови за запослење (чл. 45 ст.
1 Закона о државним службеницима):
држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса
раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа; да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци; да
има прописану стручну спрему и да испуњава услове одређене законом и Правилником о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места.
VII Образац пријаве на конкурс и докази
који се прилажу: Пријава на конкурс подноси се на Обрасцу пријаве за извршилачко радно
место – тужилачки помоћник који је доступан
на интернет страници Вишег јавног тужилаштва у Новом Пазару www.np.vi.jt.rs или у штампаној верзији у Управи тужилаштва, Житни трг
16, кабинет бр. 56 на другом спрату. Образац
пријаве мора бити својеручно потписан. Образац пријаве на конкурс садржи: податке о конкурсу; личне податке; адресу становања; телефон, електронску адресу; податке о образовању
и правосудном испиту; податак о знању рада
на рачунару; податак о знању страног језика;
додатне едукације; радно искуство; посебне
услове; добровољно дату изјаву о припадности
националној мањини; посебне изјаве од значаја
за учешће у конкурсним поступцима у државним
органима.
Остали докази који се прилажу уз образац:
- оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству;
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- уверење да се против кандидата не води кривични поступак (не старији од 6 месеци);
- изјава да кандидату није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа (само они кандидати који су радили у државном органу);
- оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема;
- оригинал или оверене фотокопија доказа о
радном искуству у струци (потврде, решења и
други акти из којих се види на којим пословима
и са којом стручном спремом је стечено радно
искуство);
- уверење о положеном правосудном испиту.
- сертификат или други доказ о познавању рада
на рачунару (уколико поседује исти).
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно
у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу
бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као
поверени посао).
Одредбама чл. 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Сл. гласник Републике Србије“
бр.18/2016) прописано је, између осталог, да
у поступку који се покреће по захтеву странке
орган може да врши увид, прибавља и обрађује
личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави
да ће податке прибавити сама.
Документ о чињеницама о којим се води службена евиденција је: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, уверење
о положеном правосудном испиту, уверење о
положеном државном стручном испиту и уверење да кандидат није осуђиван казану затвора
од најмање 6 месеце.
Наведене доказе кандидат може доставити уз
пријаву и само у циљу ефикаснијег и бржег
спровођења изборног поступка.
Кандидати који на основу достављених или
прибављених доказа не испуњавају услове за
запослење, писаним путем се обавештавају да
су искључени из даљег изборног поступка.
Пријава на јавни конкурс може се поднети
путем поште или непосредно на адресу: Нови
Пазар, Житни трг 16, са назнаком „Пријава на
конкурс“. Приликом пријема пријаве на јавни
конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује на јавном конкурсу.
Подносилац пријаве биће обавештен о додељеној шифри у року од три дана од дана пријема
пријаве на начин на који је у пријавио назначио
доставу обавештења.
VIII Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који
испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у
обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће
се спровести, о чему ће учесници конкурса бити
обавештени на контакте (адресе или бројеви телефона), које наведу у својим обрасцима пријаве.
IX Рок за поднешење пријава: Износи 8
(осам) дана од дана оглашавања у периодичном издању Националне службе за запошљавање „Послови“.
X Адреса на коју се подносе пријаве на
јавни конкурс: Пријаве се подносе Вишем јавном тужилаштву у Новом Пазару, Житни трг 16,
са назнаком „Пријава на јавни конкурс“.

XI Изборни поступак: Списак кандидата који
испуњавају услове за запослење на радном
месту и међу којима се спроводи изборни поступак, објављује се на интернет презентацији
тужилаштва према шифрама њихове пријаве.
Кандидати који успешно заврше писмену проверу општих функционалних компетенција
конкурсна комисија ће обавестити о времену и
месту провере посебних функционалних компетенција, а потом и о времену и месту провере
понашајних компетенција и на крају обавити
интервју са кандидатима.
XII Лице задужено за давање обавештења
о јавном конкурсу: Асмир Меховић, секретар
у Вишем јавном тужилаштву у Новом Пазару.
Напомене: Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на страном
језику морају бити преведени на српски језик
и оверени од стране овлашћеног судског тумача. Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностранству мора бити
нострификована.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве биће одбачене Закључком комисије. Свака фаза изборног поступка у
селекцији кандидата биће елиминациона. Кандидати који први пут заснивају радни однос у
државном органу подлежу пробном раду од
шест месеци. Положен државни стручни испит
није услов, нити предност за заснивање радног
односа. Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних
компетенција могу се наћи на сајту Вишег јавног
тужилаштва у Новом Пазару (www.np.vi.jt.rs).
Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће
се документација враћати искључиво на писани
захтев учесника.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Вишег јавног тужилаштва у Новом Пазару
(www.np.vi.jt.rs), на порталу е-Управе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

НОВИ СА Д
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25
тел. 021/487-4000

Директор

на мандатни период од 4 године
Опис послова: представља и заступа Канцеларију, организује рад и руководи радом Канцеларије, стара се о законитости рада Канцеларије,
извршава одлуке Управног одбора и преузима
мере за њихово спровођење, закључује уговоре у име и за рачун Канцеларије, доноси акт о
организацији и систематизацији радних места у
Канцеларији, подноси предлоге Управном одобору за доношење одлука, мера и закључака у
вези са радом Канцеларије, организује и извршава послове из делокруга Канцеларије, предлаже и стара се о извршењу годишњег програма
рада, одлучује о набавци основних средстава,
стара се о правилном вођењу материјалног и
финансијског пословања, стара се о безбедности и заштити здравља на раду, обавља и друге
послове у складу са законом.
УСЛОВИ: за директора може бити именован
држављанин Републике Србије, који је стекао
високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године, односно стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
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Администрација и управа

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним
студијама и има најмање три године радног
искуства у раду са ромском заједницом.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, која мора бити
потписана својеручно са наведеном адресом за
пријем поште, адресом електронске поште ако
је кандидат поседује и бројем телефона, прилаже се биографија са наводима о досадашњем
радном искуству, програм рада за мандатни
период за који се врши избор и следећи докази:
фотокопија личне карте, односно испис очитане биометријске личне карте; извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству, не старије од
6 месеци од дана оглашавања конкурса (оригинал или оверена фотокопија), диплома о стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија);
исправе којима се доказује радно искуство (оригинал или оверена фококопија); уверење МУП-а
да кандидат није осуђиван на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци, не старије од 6
месеци од дана оглашавања конкурса (оригинал
или оверена фотокопија); уверење да се против
кандидата не води кривични поступак и да није
покренута истрага, за кривична дела за која
се гоњење предузима по службеној дужности,
издато након објављивања конкурса (оригинал
или оверена фотокопија). Сви докази за које је
наведено да се могу поднети и у овереној фотокопији оверавају се код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису
именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени и у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова односно општинским управама
као поверени посао). Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у
периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање „Послови“. Изборни поступак
спроводи Управни одбор Канцеларије и у том
поступку разматра приспеле пријаве и сачињава листу кандидата који су испунили прописане
услове и доставља је заједно са својим мишљењем Покрајинској влади. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве
се подносе на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за именовање директора“. Лице
задужено за давање обавештења о конкурсу:
Александра Мићић, телефон: 021/4881-723.
Конкурс је објављен и на интернет презентацији Канцеларије: www.inkluzijaromavojvodina.rs.

ПИРОТ
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
У ПИРОТУ
Орган у коме се попуњавају радна места:
Више јавно тужилаштво у Пироту, Српских владара 126а.

1. Уписничар са звањем референт
Опис посла: води уписнике, евидентира кретање предмета, обележава номенклатурне знаке на попису списа. Уводи и разводи предмете
у уписнику, води регистар уписника, сређује и
архивира завршене предмете, саставља статистичке прегледе по уписницима и попуњава статистичке упитнике, води одговарајуће доставне
књиге и књиге експедиције, обавља и друге
послове по налогу непосредно надређеног.
УСЛОВИ: средња школска спрема друштвеног
смера, IV степен стручне спреме, најмање две
године радног искуства у струци, познавање
рада на рачунару, положен државни стручни
испит и потребне компетенције за рад на овом
радном месту.
Бесплатна публикација о запошљавању

Техничар за ИТ подршку
са звањем референт
Опис посла: инсталира и одржава систем и
комуникациони софтвер, рачунарске мреже,
штампање и другу периферну опрему, инсталира активну и пасивну комуникациону опрему,
администрира ЛАН Тужилаштва, пружа основно
упознавање корисника са начином рада помоћу
рачунара и прикључења на интернет, прави
вирусне програме на интернету и примењује
антивирусне заштите, израђује пратећу документацију, помаже у спровођењу статистичких послова и обавља друге послове на налогу
непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: IV степен средње стручне спреме
друштвеног, природног или техничког смера,
најмање 2 године радног искуства у струци,
положен државни стручни испит и потребне
компетенције за рад на овом радном месту.
Општи услови за рад: Поред наведених услова кандидати треба да испуњавају и услове за
заснивање радног односа прописане чл. 24 и
26 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18) и чл. 45 ст. 1 Закона о
државним службеницима: да је учесник конкурса пунолетан држављанин Републике Србије; да
учеснику конкурса раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа и да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.
Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Стручну оспособљеност кандидата конкурсна комисија вреднује у изборном поступку, оцењујући испуњеност услова према тексту
огласа, усаглашеним са описом радног места у
Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Вишем јавном тужилаштву у Пироту.
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне
компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
1. Провера општих функционалних компетенција: Свим кандидатима који учествују у
изборном поступку прво се проверавају опште
функционалне компетенције и то:
- организација и рад државних органа Републике Србије (провера ће се вршити путем писаног
теста);
- дигитална писменост (провера ће се вршити
практичним радом на рачунару или увидом у
доказ о познавању рада па рачунару);
- пословна комуникација (провера ће се вршити
путем писаног теста).
Опште функционалне компетенције: „организација и рад државних органа Републике Србије“ и
„пословна комуникација“ биће проверене путем
теста са питањима затвореног типа, који кандидати решавају обележавањем једног од више
понуђених одговора. Тест сачињава комисија
методом случајног избора из базе питања затвореног типа, која ће бити објављена на огласној
табли и на интернет презентацији Вишег јавног
тужилаштва у Пироту. Напомена: У погледу
провере опште функционалне компетенције
„дигитална писменост“, ако кандидат поседује
важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару и
жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције „дигитална писменост“, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у
потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару)
достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу при-

ложеног доказа донети одлуку да ли може или
не може прихватити доказ који је приложен и
кандидата ослободити тестовне провере.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Вишег јавног
тужилаштва у Пироту: https://pi.vi.jt.rs. Провера
сваке од општих функционалних компетенција
не може трајати дуже од једног сата. Кандидати
који су освојили један бод у провери одређене
компетенције искључују се из даљег изборног
поступка.
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) –
уписничар:
- посебна функционална компетенција: познавање прописа релевантних за надлежност и
организацију јавног тужилаштва – Правилник о
управи у јавним тужилаштвима и Закон о државним службеницима;
- посебна функционална компетенција: канцеларијско пословање, методе и технике прикупљања евидентирања и ажурирања података
у базама података и методе вођења уписника,
интерних и доставних књига;
- посебна функционална компетенција: информационо-комуникационе технологије.
За радно место под редним бројем 2) техничар за ИТ подршку:
- посебна функционална компетенција: познавање прописа релевантних за надлежност и
организацију јавног тужилаштва – Правилник о
управи у јавним тужилаштвима и Закон о државним службеницима;
- посебна функционална компетенција: Office
пакет и интернет технологије;
- посебна функционална компетенција: хардвер
и софтвер.
Провера посебних функционалних компетенција врши се писаним тестом ради провере
потребних компетенција за рад на наведеним
радним местима, у складу са Правилником о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Вишем јавном тужилаштву у Пироту и усменим разговором са кандидатом. Сходно, комисија ће сачинити тест од 15 питања,
са више понуђених одговора, методом случајног избора из базе питања и задатака. Време
за израду писаног задатка не може бити дуже
од једног сата. По завршетку писаног дела провере, са свим кандидатима биће одржан разговор у оквиру којег ће се од сваког кандидата
појединачно захтевати да у усменом облику
да предлог решења задатка који је типичан за
обављање послова на радном месту за које су
конкурисали. Свим кандидатима који конкуришу
на исто радно место поставља се исти задатак.
Време за припрему усменог задатка не може
бити дуже од 30 минута.
3. Провера понашајних компетенција:
Након пријема извештаја о резултатима провере посебних функционалних компетенција,
међу кандидатима који су испунили мерила за
проверу посебних функционалних компетенција
врши се провера понашајних компетенција.
Понашајне компетенције су: управљање информацијама; управљање задацима и остваривање
резултата; оријентација ка учењу и променама;
изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет. Проверу понашајних компетенција вршиће дипло-
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мирани психолог на основу интервјуа базираног
на компетенцијама или упитника. Провера ће
бити извршена путем интервјуа или упитника
базираног на компетенцијама, у коме ће се кандидатима постављати питања која се односе на
њихово понашање у одређеним околностима.
4. Интервју са комисијом и вредновање
кандидата: Након пријема извештаја о резултатима провере понашајних компетенција, међу
кандидатима који су испунили мерила за проверу понашајних компетенција, приступа се
фази у хојој се спроводи интервју са комисијом.
Процена мотивације за рад на радном месту
и прихватање вредности државних органа –
провераваће се путем интервјуа са комисијом
(усмено). Све наведене компетенције комисија
ће проверити у року од два месеца рачунајући
од дана истека рока за пријаву на оглас по предметном конкурсу.
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА
Трајање радног односа и место рада:
За радно место усписничар и техничар за ИТ
подршку радни однос се заснива на неодређено време у Вишем јавном тужилаштву у Пироту,
Српских владара 126а.
Општи услови за рад на радном месту:
Учесник конкурса мора бити пунолетан
држављанин Реиублике Србије, да му није
раније престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Рок за подношење пријава на конкурс: Рок за
подношење пријава је 8 (осам) дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве за одговарајуће радно место који се
може преузети непосредно у штампаној верзији
у канцеларији председника комисије, заменика
јавног тужиоца Миљане Ранђеловић, у Вишем
јавном тужилаштву у Пироту. Образац уједно
представља и прилог Уредбе о интерном и јавном
конкурсу за попуњавање радних места у државним органима, те је доступан и на интернету у
електронској форми. Образац се такође налази
на сајту Вишег јавног тужилаштва у Пироту.
Пријаве на јавни конкурс подносе се непосредно
у писарници Вишег јавног тужилаштва у Пироту, Српских владара 126а, са назнаком „За јавни
конкурс ___ (навести назив радног места за које
се нодноси пријава)“. Поред тога, подношење
пријаве могуће је и путем поште, на адресу:
Више јавно тужилаштво у Пироту, Српских владара 126а, препорученом пошиљком са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места – (навести назив радног
места за које се подноси пријава)“. Приликом
предаје пријаве на конкурс, пријава добија
шифру под којом подносилац пријаве учествује
у даљем изборном поступку. Шифра пријаве
уноси се у образац пријаве након што комисија
састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подносиоци пријаве се
обавештавају о додељеној шифри достављањем
наведеног податка на начин који је у пријави
назначен за доставу обавештења.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
1. образац пријаве на конкурс који мора бити
лично потписан,
2. оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству Републике Србије,
3. оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених,
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4. оригинал или оверена фотокопија дипломе
или уверења којим се потврђује стручна спрема
која је наведена у условима за радно место,
5. биографија са наводима о досадашњем радном искуству и другим значајним успесима,
6. исправе којима се доказује радно искуство у
струци (потврде, решења, уговори и други акти
из којих се може утврдити на којим пословима,
са којом стручном спремом и у ком периоду је
стечено радно искуство),
7. оригинал или оверена фотокопија потврде да
учеснику конкурса није престајао радни однос
у државном органу због теже повреде радне
дужности из радног односа издат од стране
државног органа у коме је учесник јавног конкурса био у радном односу,
8. оригинал уверења да учесник конкурса није
осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци, издато од стране Министарства унутрашњих
послова РС, не старије од 6 месеци,
9. образац 1 - изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам доставити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција
или ће то орган учинити уместо њега,
10. други докази о стеченим знањима и вештинама.

Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз
које су приложени сви потребни докази и који
испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у
обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак
ће се спровести у просторијама Вишег јавиог
тужилаштва у Пироту. Кандидати ће о датуму
и времену бити обавештени на контакте које
наведу у својим обрасцима пријаве. Кандидате
који успешно заврше писмену проверу општих
функционалних компетенција конкурсна комисија ће обавестити о времену и месту провере
посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција, те месту и времену када
ће се обавити интервју са кандидатима.

Одредбама чл. 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике
Србије“ бр. 18/2016) проиисано 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.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве биће одбачене закључком комисије. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу
пробном раду од шест месеци. Кандидати без
положеног државног стручног испита за рад у
државним органима примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним
стручним испитом немају предност у изборном
поступку у односу на кандидате без положеног
државног стручног испита.

Документи о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: извод из матичне
рођених, уверење о држављанству, уверење
о положеном државном стручном испиту, уверење да се против кандидата не води кривични
поступак и уверење да кандидат није осуђиван
на казну затвора од најмање шест месеци.
Наведене доказе кандидат може доставити уз
пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег
спровођења изборног поступка.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству
и извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају на
радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно
у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу
бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као
поверени посао).
Кандидати који не доставе доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на
основу достављених или прибављених доказа
не испуњавају услове за запослење, писмено се
обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.
Лице задужено за давање обавештења
о јавном конкурсу: Заменик јавног тужиоца
Миљана Ранђеловић и тужилачки помоћник
Анита Георгијев, контакт телефон: 010/324-619.
Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Списак
кандидата који испуњавају услове за запослење
на радном месту и међу којима се спроводи изборни поступак, објављује се на интернет презентацији тужилаштва према шифрама
њихове пријаве.

НАПОМЕНЕ: Образац пријаве на конкурс може
се преузети на званичној интернет презентацији
Вишег јавног тужилаштва у Пироту. Сви докази
прилажу се на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити преведени
на сриски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача. Диплома којом се потврђује
стручна спрема, а која је стечена у иностранству
мора бити нострификована.

Свака фаза изборног поступка у селекцији кандидата биће елиминациона.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Вишег јавног
тужилаштва у Пироту: https://pi.vi.jt.rs. Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће
се документација враћати искључиво на писани
захтев учесника.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.
Изборни поступак ће бити спроведен без дискриминације по основу расе, боје коже, пола,
вере, националности, етничког порекла или
инвалидитета.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Вишег јавног тужилаштва у Пироту: https://
pi.vi.jt.rs, на порталу е-Управе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови“.

ПОЖ АРEВАЦ
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
12311 Мало Црниће, Бајлонијева 119

Директор

на период од четири године
Опис посла: организује и руководи радом, доноси
акт о организацији и систематизацији послова и
друга општа акта у складу са законом и статутом,
извршава одлуке Управног одбора, представља
и заступа Туристичку организацију, стара се о
законитости рада – одговоран је за спровођење
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програма рада, предлаже годишњи програм рада
и пословања, одговоран је за материјално-финансијско пословање, подноси финансијске
извештаје, годишњи извештај о раду, пословању
и годишњи обрачун, предлаже акте које доноси Управни одбор, одговоран је за спровођење
рада Туристичке организације, одговара за
коришћење и располагање имовином, врши друге послове одређене законом и статутом.
УСЛОВИ: Кандидати осим општих услова прописаних одредбама Закона о раду („Службени
гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014 и 13/2017 – одлука УС,
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење),
треба да испуњавају и следеће посебне услове: 1) да поседују високо образовање стечено
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; 2) радно искуство од
четири године, од чега најмање две године на
руководећим пословима; 3) активно знање страног језика; 4) да нису осуђивани за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или за кажњиво дело које их чини
неподобним за обављање послова директора,
5) да се против лица не води кривични поступак. Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењиваће се на следећи начин:
увидом у податке из пријаве и доказе поднете
уз пријаву на јавни конкурс; провера кандидата у познавању прописа који регулишу област
туризма и управљања јавном установом – писменом провером. Уз пријаву са биографијом,
кандидати подносе: 1) диплому или уверење
о стеченој високој стручној спреми (оверена
фотокопија), 2) извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), 3) уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија), 4) уверење да се
против кандидата не води кривични поступак,
као и да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова директора, 5) доказ
о радном искуству (оверена фотокопија радне
књижице, уговори, решења или друге потврде)
из којег се може утврдити на којим пословима
и с којом стручном спремом је стечено радно
искуство, 6) оверену фотокопију индекса или
уверења факултета о положеним испитима из
кога је видљиво да је кандидат слушао и положио испит/е из страног језика или сертификат
о активном знању страног језика, 7) биографију која садржи податке о досадашњем раду
и оствареним резултатима, 8) фотокопију личне
карте. Пријава са пропратном документацијом
подноси се у року од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у публикацији „Послови“, Управном одбору Туристичке организације
општине Мало Црниће, на адресу: 12311 Мало
Црниће, Бајлонијева 119 или непосредно Туристичкој организацији, на истој адреси. Пријаве
се подносе у затвореној коверти, са назнаком: „Пријава на јавни конкурс за именовање
директора Туристичке организације општине
Мало Црниће“. Неблаговремене, неразумљиве
и пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази, Управни одбор одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба. Оглас
је објављен и на сајту Туристичке организације
општине Мало Црниће.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

БРАНИЧЕВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

3. пословна комуникација - провераваће се
путем симулације (писмено).

Радно место шеф Одсека,
у звању саветник

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост”, ако
поседујете важећи сертификат, потврду или
други одговарајући доказ о познавању рада на
рачунару 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 о материјалима за припрему
кандидата за проверу општих функционалних
компетенција, могу се наћи на сајту Службе за
управљање кадровима www.suk.gov.rs.

12000 Пожаревац, Дринска 2

Одсек за опште послове

Опис послова: Руководи радом Одсека, прати прописе, пружа стручна упутства, планира,
координира и надзире рад државних службеника и намештеника у Одсеку; пружа стручну
и административно техничку помоћ начелнику управног округа у извршењу послова заједничких свим окружним подручним јединицама
организованих при управном округу; организује
стручну и административно-техничку подршку
Савету Управног округа; припрема и израђује
предлог финансијског плана за израду Закона
о буџету, планира извршење финансијског плана и надзире усклађеност преузетих обавеза са
одобреним апропријацијама, стара се о економичном трошењу буџетских средстава и изради периодичних и годишњег извештаја о извршењу буџета; примењује мерила и критеријуме
за уједначено и објективно вредновање радне
успешности државних службеника, процењује
потребе за стручним усавршавањем и развојем
компетенција државних службеника и сачињава план развоја и усавршавања, помаже државним службеницима у развоју каријере, припрема кадровски план; припрема извештаје о раду
Стручне службе, израђује и ажурира Информатор о раду, поступа по захтевима за доступност информација од јавног значаја, стара се о
благовремености ажурирања интернет презентације Управног округа и тачности објављених
информација; припрема и израђује план набавки, стара се о законитом спровођењу поступка
јавних набавки, прати припрему и спровођење
поступака јавних набавки; сарађује са окружним
подручним јединицама органа државне управе
и са органима јединица локалне самоуправе на
подручју Браничевског управног округа; обавља
и друге послове по налогу начелника Управног
округа.
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне
области правне или 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 и најмање 3 године радног искуства
у струци, положен државни стручни испит, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Пожаревац, Дринска 2. Врста радног односа: радно место попуњава се заснивањем радног односа на неодређено време.
Фазе изборног поступка и учешће кандидата: 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. Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза у којима се проверају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне
компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом. Кандидатима који учествују у
изборном поступку прво се проверавају опште
функционалне компетенције.
Провера општих функционалних компетенција:
1. организација и рад државних органа РС - провераваће се путем теста (писмено),
2. дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару),

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:
1. Посебна функционална компетенција за
област рада послови управљања људским
ресурсима (радно правни односи у државним
органима) - провераваће се писано, путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за
област рада послови јавних набавки (методологија за припрему и израду плана јавних набавки) - провераваће се писано, путем симулације.
3. Посебна функционална компетенција за радно место - прописи из делокруга радног места
(Уредба о начину рада Савета Управног округа)
провераваће се писано, путем симулације.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних
компетенција могу се наћи на сајту Браничевског управног округа www.branicevski.okrug.gov.rs.
Провера понашајних компетенција: Понашајне компетенције (управљање информацијама,
управљање задацима и остваривање резултата,
оријентација ка учењу и променама, изградња и
одржавање професионалних односа, савесност,
посвећеност и интегритет и управљање људским ресурсима) - провераваће се путем психометријских тестова, узорака понашања и путем
интервјуа базираног на компетенцијама.
Интервју са комисијом и вредновање кандидата
за извршилачко радно место: Процена мотивације за рад на радном месту у органу и прихватање вредности државних органа - провераваће
се путем интервјуа са комисијом (усмено).
Адреса на коју се подноси попуњен образац
пријаве за конкурс: Браничевски управни округ,
12000 Пожаревац, Дринска 2, са назнаком „За
јавни конкурс за попуњавање извршилачког
радног места”.
Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу: Александра Траиловић, тел. 064/8918268, од 10.00 до 12.00 часова.
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.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс
је 8 дана и почиње да тече наредног дана од
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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 и Браничевског управног округа или у
штампаној верзији на писарници Браничевског
управног округа, Дринска 2, 12000 Пожаревац.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс,
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве
након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве обавештавају се о додељеној шифри у року од три дана од дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка
на начин који је у пријави назначен за доставу
обавештења.
Докази које прилажу кандидати који су успешно
прошли фазе изборног поступка пре интервјуа
са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оригинал или оверена фотокопија
дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима (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 оригинал
или оверену фотокопију решења о распоређивању или премештају на радно место у органу у
коме ради или решење да је државни службеник
нераспоређен. Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног
бележника (изузетно у градовима и општинама у
којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно у 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. Сви докази
који се прилажу морају бити на језику и писму
који је у службеној употреби државних органа
Републике Србије, тако да се уз исправу састављену на страном језику прилаже прописани
оверен превод на српски језик.
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
и 95/2018) 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 учесник конкурса 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
поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 (пет) радних
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дана од дана пријема обавештења доставе
наведене доказе који се прилажу у конкурсном
поступку. Кандидати који не доставе доказе који
се прилажу у конкурсном поступку, односно који
на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег
изборног поступка. Докази се достављају на
наведену адресу Браничевског управног округа.
Датум и место провере компетенција кандидата
у изборном поступку: Са учесницима конкурса
чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу
података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев
од 25. октобра 2021. године, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона или мејл-адресе), које су навели у својим
обрасцима пријаве. Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних
компетенција и понашајних компетенција, обавиће се у просторијама Службе за управљање
кадровима, у Палати „Србија“, Булевар Михајла
Пупина 2 (источно крило), Нови Београд. Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у
просторијама Браничевског управног округа у
Пожаревцу, Дринска 2. Кандидати који успешно прођу једну фазу изборног поступка, обавестиће се о датуму, месту и времену спровођења
наредне фазе изборног поступка, на контакте
(бројеве телефона или мејл адресе) које наведу
у својим пријавама.
Напомене: Као државни службеник на извршилачко радно место, може да се запосли и лице
које нема положен државни стручни испит, али
је дужно да га положи у прописаном року. Положен државни стручни испит није услов, нити
предност за заснивање радног односа. Пробни
рад је обавезан за све који први пут заснивају
радни однос у државном органу. Пробни рад за
радни однос на неодређено време траје шест
месеци. Државни службеник на пробном раду,
који је засновао радни однос на неодређено време и државни службеник који је засновао радни
однос на неодређено време а који нема положен
државни стручни испит, полаже државни стручни
испит у року од шест месеци од дана заснивања
радног односа. Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник Браничевског
управног округа. Овај конкурс се објављује на
огласној табли и интернет презентацији Браничевског управног округа (www.branicevski.okrug.
gov.rs), на интернет презентацији Службе за
управљање кадровима (www.suk.gov.rs), на порталу е-Управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. Термини који су
у овом огласу изражени у граматичком мушком
роду подразумевају природни мушки и женски
род лица на које се односе.

ШАБАЦ
ПРЕКРШАЈНИ СУД У ШАПЦУ
15000 Шабац, Поп Лукина 2
тел. 066/8604-802

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА У ПРЕКРШАЈНОМ
СУДУ У ШАПЦУ
I Орган у коме се попуњава извршилачко
радно место: Прекршајни суд у Шапцу, Поп
Лукина 2, 15000 Шабац.

II Извршилачко радно место које се
попуњава:

Радно место на извршним
предметима у звању референт
Опис послова: правоснажне и извршне судске одлуке уписује у одговарајуће уписнике и
формира предмете, преузима радње и мере у
циљу извршења одлука, евидентира извршне
судске одлуке и припрема их за архиву, спроводи поступак извршења прекршајних налога
и решења органа управе, спроводи поступак
извршења одлука других прекршајних судова,
обавља и друге послове по налогу шефа писарнице и председника Суда.
Услови за рад: IV степен стручне спреме
друштвеног, природног или техничког смера,
положен државни стручни испит, 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.sa.pk.sud.rs.
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.
2. Посебне функционалне компетенције
које ће се проверавати у изборном поступку су:
- посебна функционална компетенција у одређеној области рада – административни послови –
познавање канцеларијског пословања (провера
ће се вршити писаним путем – тест и усменим
путем – разговор са кандидатом);
- посебна функционална компетенција за радно место на извршним предметима – познавање
подзаконских аката, интерних процедура и других аката органа релевантних за обављање рад-
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ног места на извршним предметима (провера
ће се вршити писаним путем – тест и усменим
путем – разговор са кандидатом).
Након пријема извештаја о резултатима провере посебних функционалних компетенција, међу
кандидатима који су испунили мерила за проверу посебних компетенција врши се провера
понашајних компетенција.
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 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).
V Место рада: Шабац, Поп Лукина 2.
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:
Прекршајни суд у Шапцу, Поп Лукина 2, 15000
Шабац, са назнаком „За јавни конкурс за извршилачко радно место“ (навести назив радног
места за које се подноси пријава).
VIII Датум оглашавања: 06.10.2021. 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 Шапцу, на порталу е-Управе и на
интернет презентацији и периодичним издању
огласа Националне службе за запошљавање.
Последњи дан за подношење пријава је
14.10.2021. године.
X Лице задужено за давање обавештења о
јавном конкурсу: Мирјана Пантелић, секретар
Суда, број телефона: 066/860-4802.
XI Пријава за јавни конкурс врши се на
обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Прекршајног суда у Шапцу, 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 шифри у року
од 3 (три) дана од пријема пријаве у Прекршајном суду, достављањем наведеног податка на
начин који је у пријави назначен за доставу обавештења.
XII Докази које прилажу сви кандидати
који су успешно прошли фазе изборног
поступка пре интервјуа са конкурсном
комисијом: биографија са наводима о досадашњем радном искуству; фотокопија или очитана лична карта; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије;
оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених; оригинал или оверена
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема која је наведена у условима за радно
место; оригинал или оверена фотокопија докаБесплатна публикација о запошљавању

за 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 потврде да кандидату није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа издата од стране
државних органа у коме је учесник јавног конкурса био у радном односу; оригинал уверење
да кандидат није осуђиван на казну затвора од
најмање 6 месеци (не старије од 6 месеци); други докази о стеченим знањима и вештинама.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству
и извода из матичне књиге рођених, подноси
решење о распоређивању или премештају на
радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Напомена: 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.
Документа о чињеницама по којима се
води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених
и уверење да кандидат није осуђиван на казну
затвора од најмање 6 месеци.
Потребно је да кандидат у делу изјаве у обрасцу
пријаве заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
За све доказе које се прилажу у фотокопији.
Фотокопија мора бити оверена код јавног
бележника (изузетно у градовима и општинама
у којима нису именовани јавни бележници приложени докази могу бити оверени у основним
судовима, судским јединицама, 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. Фотокопије докумената које нису оверене
од надлежног органа неће се разматрати. Сви
докази прилажу се на српском језику, односно
уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране
овлашћеног судског тумача.
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.

путем телефона или путем електронске адресе
коју су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција,
посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција, као и интервју са конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама
Прекршајног суда у Шапцу. 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 обрасцима пријавама.
XV Изборни поступак спровешће Конкурсна
комисија именована решењем председника Прекршајног суда у Шапцу.
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: Овај конкурс објављује се на интернет презентацији и огласној табли Прекршајног
суда у Шапцу, 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.
Кандидати који су освојили један бод у провери
одређене компетенције искључују се из даљег
изборног поступка.
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.
Кандидати који први пут заснивају радни однос
у државном органу подлежу пробном раду од
6 месеци.
Изборни поступак ће бити спроведен без дискриминације по основу расе, боје коже, пола,
вере, националности етничког порекла или
инвалидитета. Конкуренција се заснива наквалитету и отворена је за све који испуњавају прописане услове. Сви изрази, појмови, именице,
придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду односе
се без дискриминације и на особе женског пола.
Државни службеник који се пријављује на конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Докази се достављају на адресу Прекршајног
суда у Шапцу, Поп Лукина 2, 15000 Шабац, са
горе наведеном назнаком.
XIV Провера компетенција учесника конкурса проверава се у изборном поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и
који испуњавају услове предвиђене огласом о
јавном конкурсу на основу података наведених
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, а о започињању изборног
поступка учесници конкурса биће обавештени

Посао се не чека,
посао се тражи
06.10.2021. | Број 954 |
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ВАЉЕВО
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОСЕЧИНА
I Орган у коме се радно место попуњава: Општинска управа општине Осечина,
Карађорђева 78.
II. Радно место које се попуњава:

Начелник Управе - положај у I групи
III Подаци о радном месту и условима
предвиђени Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи,
општинском правобранилаштву , стручним службама и посебним организацијама општине Осечина бр.060-39/2019 од 01.07.2019. године, 06051/2019 од 01.10.20219. године, 060-61/2019 од
27.11.2019. године, 060-35/2020 од 22.09.2020.
године и 060-48/2020 од 29.10.2021. године.
Опис посла : руководи и координира радом
Општинске управе; планира, усмерава и надзире рад Општинске управе; усклађује рад
организационих јединица Општинске управе и
обезбеђује њено функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу организационих
јединица у оквиру Општинске управе; обавља
и друге послове у складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине,
Општинског већа и Председника општине.
Услови: стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци, познавање рада на рачунару
(MS Office пакет и интернет).
У радни однос може се примити лице
под следећим условима: да је пунолетан
држављанин Републике Србије, да није правноснажно 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 радне
дужности из радног односа.
IV Место рада: рад на пословима начелника
Општинске управе траје 5 година, а место рада
је Осечина, Општинска управа општине Осечина, Карађорђева 78.
V Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата; датум и место рођења, адресу становања, контакт телефон, имејл-адресу;
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на
којима је кандидат радио до доношења пријаве
на конкурс и одговорности на тим пословима;
податке о стручном усавршавању и податке о
посебним областима знања.
Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска
управа Осечина, Карађорђева 78, 14253 Осечина
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VI Докази који се прилажу уз пријаву на
јавни конкурс: радна биографија са наводима о досадашњем радном искуству, уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених; оригинал или оверену копију дипломе као
доказ о стеченом образовању у складу са условима радног места за које се подноси пријава,
доказ о радном искуству; уверење о положеном
државном стручном испиту; уверење да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци (извод
из казнене евиденције издат након објављивања овог конкурса); учесници конкурса који
су били у радном односу у државном органу,
односно односно органу аутономне покрајине
или јединице локалне самоуправе, поред наведених доказа, потребо је да доставе и доказ да
им раније није престајао радни однос у државном органу односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због тећже
повреде дужности из радног односа.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код
јавног бележника.
Одредбом чл. 9 и чл. 103 Закона о општем
управном поступку прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибаља и
обрађује личне податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција, осим ако странка
изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Документи о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених. Потребно је да учесник конкурса, уз напред
наведен доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да кандидат прибави сам. Образац
изјаве доступан је на интернет страници
Општинске управе Осечина.
VII У поступку за избор начелника Управе, Конкурсна комисија врши проверу и
оцењивање:
- стручне оспособљености за рад на положају
начелника Општинске управе општине Осечина
усменим разговором са учесницима јавног конкурса,
- познавање закона из обласи локалне самоуправе: Закон о локалној самоуправи, Закон о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о општем
управном поступку, усменим разговором са
учесницима јавног конкурса,
- вештина комуникације проверава се усменим
разговором са учесницима јавног конкурса.
VIII Објављивање јавног конкурса: Текст
јавног конкурса за попуњавање положаја
начелника Општинске управе општине Осечина
објављује се у листу “Послови”, интернет страници Општинске управе Осечина, а обавештење
о јавном конкурсу и адреса интернет странице
на којој је конкурс објављен у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију
Републике Србије.
IX Рок за подношење пријава: 15 дана од
дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве
и пријаве уз које нису приложени сви тражени
докази у оригиналу или фотокопији овереној у
општини или суду или од стране јавног бележника Конкурсна комисија одбацује управним актом.
X Изборни поступак: Са кандидатима који
конкуришу на наведена радна места и чије су
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве
и потпуне и уз које су приложени сви потребни

докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености, знања и вештина, које се вреднују у
изборном поступку, наведених у јавном конкурсу, обавиће се у року од 7 дана од дана закључења конкурса, на адреси Општинска управа
Осечина Карађорђева 78, о чему ће кандидати
бити обавештени на контакте (адресе или бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА
Орган у коме се радно место попуњава:
Основни суд у Зрењанину, Кеј 2. октобра број 1.
Радна места:

I Виши судијски сарадник у звању
самосталног саветника
1. Услови које кандидат треба да испуњава за рад на радном месту:
Општи услови: држављанство Републике
Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да
учеснику раније није престао радни однос у
државном органу због теже повреде радне дужности и радног односа, да учесник конкурса има
општу здравствену способност за рад, да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од
најмање шест месеци.
Посебни услови: завршен правни факултет
односно стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен правосудни
испит, најмање две године радног искуства у струци након положеног правосудног испита и потребне компетенције за ово радно место.
Положен државни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа. Пробни рад је
обавезан за оне који први пут заснивају радни
однос у државном органу.
2. Опис послова радног места: помаже
судији у раду и реферисању, проучава правна питања у вези са радом судија у појединим
предметима, израђује нацрте судских одлука
и припрема правне ставове за публиковање,
узима на записник тужбе, предлоге и друге
поднеске и изјаве странака, врши самостално
или под надзором и по упутствима судије друге стручне послове и друге послове по налогу
председника Суда.
3. Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више
обавезних фаза у којима се проверавају опште
функционалне компетенције, посебне функционалне компетенције, понашајне компетенције и
фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
Провера општих функционалних компетенција:
- организација и рад државних органа Републике Србије (провера ће се вршити писаним путем
– тест);
- дигитална писменост (провера ће се вршити
решавањем задатка практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на
рачунару);
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- пословна комуникација (провера ће се вршити
писаним путем – тест).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост”
(поседовање знања и вештина у основама
коришћења рачунара, основама коришћења
интенета, обради текста и табела, табеларне
калкулације), ако кандидат поседује важећи
сертификат, потврду или други одговарајући
доказ о поседовању знања и вештина из наведених области на траженом нивоу и жели да на
основу њега буде ослобођен тестирања компетенције „дигитална писменост”, неопходно је
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу рад на рачунару), достави и
тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Провера сваке од општих функционалних компетенција не може трајати дуже од једног сата. Кандидати који су освојили један бод
у провери одређене компетенције, искључују
се из даљег изборног поступка. Након пријема извештаја о резултатима провере општих
функционалних компетенција врши се провера
посебних функционалних компетенција.
Провера посебних функционалних компетенције за одређено радно место:
- поседовање знања и вештина за израду нацрта судских одлука и других аката (провера ће се
вршити писаним путем – тест);
- поседовање знања и вештина за израду нацрта сентенци о заузетим правним ставовима
(провера ће се вршити писаним путем – тест);
- поседовање вештина презентације, вештина
управљања поступком и вештина извештавања
у предметима - провераваће се усменим путем
(разговор са кандидатом).
Време за израду писаног задатка не може бити
дуже од једног сата. Време за припрему усменог
задатка не може бити дуже од тридесет минута.
Провера понашајних компетенција и то:
управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, те изградња и
одржавање професионалних односа.
Проверу понашајних компетенција ће упитником
вршити дипломирани психолог.
Интервју са комисијом и вредновање
кандидата: Процена мотивације за рад на
свим радним местима и прихватање вредности
државних органа – провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).
4. Докази који се прилажу уз пријаву: Уз
пријаву на конкурс учесник је дужан да достави следеће доказе: 1. биографију, 2. оригинал
или оверену копију уверења о држављанству
Републике Србије, 3. оригинал или оверену
копију извода из матичне књиге рођених, 4.
оригинал или оверену копију дипломе којом
се потврђује стручна спрема, 5. оригинал или
оверену копију доказа о положеном правосудном испиту, 6. оригинал или оверену копију
потврде да учеснику раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа издате
од стране државног органа у коме је учесник
конкурса био у радном односу, 7. оригинал или
оверену копију лекарског уверења о општој
здравственој способности за рад (не старије
од шест месеци), 8. уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци издато од стране
Министарства унутрашњих послова РС (не старије од шест месеци), 9. оригинал или оверену
фотокопију доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се
може утврдити на којим пословима, са којом
стручном спремом и у ком периоду је стечено
радно искуство у струци) и 10. други докази о
стеченим знањима и вештинама.
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Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, уверење о
положеном правосудном испиту и уверење да
кандидат није осуђиван на казну затвора од
најмање шест месеци. Сви докази прилажу се у
оригиналу или копији која је оверена код јавног
бележника. Сви докази прилажу се на српском
језику, односно уколико су на страном језику
морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.
5. Место и време провере компетенција
кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије пријаве су благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и који испуњавају
услове предвиђене огласом о јавном конкурсу,
на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, конкурсна комисија ће спровести
изборни поступак, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на начин који су навели у
својим пријавама. Изборни поступак ће започети
по истеку рока за подношење пријава. Провера
општих функционалних компетенција, провера
посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција, као и интервjу са
комисијом обавиће се у просторијама Основног
суда у Зрењанину, ул. Кеј 2. октобра број 1.

II Информатичар у звању сарадника
1. Услови које кандидат треба да испуњава за рад на радном месту:
Општи услови: држављанство Републике
Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да
учеснику раније није престао радни однос у
државном органу због теже повреде радне дужности и радног односа, да учесник конкурса има
општу здравствену способност за рад, да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од
најмање шест месеци.
Посебни услови: стечено високо образовање
из научне, односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ, основним
струковним студијама, односно на студијама у
трајању до три године, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и потребне компетенције за ово радно
место. Положен државни испит није услов, нити
предност за заснивање радног односа. Пробни
рад је обавезан за оне који први пут заснивају
радни однос у државном органу.
2. Опис послова радног места: учествује у
имплементацији пословног, апликативног софтвера у оквиру правосудног информационог
система Србије, инсталира и одржава рачунаре, штампаче, сервер и другу опрему, врши
информатичку припрему за израду статистичких извештаја о раду суда у електронском и
папирном облику, израђује и ажурира табеле,
пружа помоћ и подршку крајњим корисницима у
раду са рачунарима, штампачима, упознаје их са
начином коришћења локалне мреже и са радом
на разним апликацијама, прати вирусне програме и примењује антивирусне заштите, брине о
локалној мрежи у суду, врши имплементацију
пословног, апликативног софтвера, обучава
запослене за примену ових пословних апликација, израђује веб-презентацију и дизајн пословног материјала Суда и обавља друге послове
по налогу систем администратора, секретара
Суда и председника Суда.
3. Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више
обавезних фаза у којима се проверавају опште
функционалне компетенције, посебне функцио-

налне компетенције, понашајне компетенције и
фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
Провера општих функционалних компетенција:
- организација и рад државних органа Републике Србије (провера ће се вршити писаним путем
– тест);
- дигитална писменост (провера ће се вршити
решавањем задатка практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на
рачунару);
- пословна комуникација (провера ће се вршити
писаним путем – тест).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост”
(поседовање знања и вештина у основама
коришћења рачунара, основама коришћења
интенета, обради текста и табела, табеларне
калкулације), ако кандидат поседује важећи
сертификат, потврду или други одговарајући
доказ о поседовању знања и вештина из наведених области на траженом нивоу и жели да на
основу њега буде ослобођен тестирања компетенције „дигитална писменост”, неопходно је
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу рад на рачунару), достави и
тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Провера сваке од општих функционалних компетенција не може трајати дуже од једног сата. Кандидати који су освојили један бод
у провери одређене компетенције, искључују
се из даљег изборног поступка. Након пријема извештаја о резултатима провере општих
функционалних компетенција врши се провера
посебних функционалних компетенција.
Провера посебне функционалне компетенције за одређено радно место:
- познавање материјалних и процесних прописа
релевантних за надлежност суда – провераваће
се писаним путем (тест).
- познавање Office пакета и интернет технологије, провера ће се вршити писаним путем
(тест);
- одржавање хардвера, провера ће се вршити
усменим путем (разговор са кандидатом).
Време за израду писаног задатка не може бити
дуже од једног сата. Време за припрему усменог
задатка не може бити дуже од тридесет минута.
Провера понашајних компетенција, и то:
управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, те изградња и
одржавање професионалних односа. Проверу
понашајних компетенција ће упитником вршити
дипломирани психолог.
Интервју са комисијом и вредновање
кандидата: Процена мотивације за рад на
свим радним местима и прихватање вредности
државних органа – провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).
4. Докази који се прилажу уз пријаву: Уз
пријаву на конкурс учесник је дужан да достави
следеће доказе: 1. биографију, 2. оригинал или
оверену копију уверења о држављанству Републике Србије, 3. оригинал или оверену копију
извода из матичне књиге рођених, 4. оригинал
или оверену копију дипломе којом се потврђује
стручна спрема, 5. оригинал или оверену копију
доказа о положеном државном испиту (уколико
је кандитат положио државни испит), 6. оригинал или оверену копију потврде да учеснику
раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде радне дужности из
радног односа издате од стране државног органа у коме је учесник конкурса био у радном
односу, 7. оригинал или оверену копију лекарског уверења о општој здравственој способности
за рад (не старије од шест месеци), 8. уверење
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надлежног органа да кандидат није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци издато
од стране Министарства унутрашњих послова
РС (не старије од шест месеци), 9. оригинал или
оверену фотокопију доказа о радном искуству у
струци (потврде, решења и други акти из којих
се може утврдити на којим пословима, са којом
стручном спремом и у ком периоду је стечено
радно искуство у струци) и 10. други докази о
стеченим знањима и вештинама.
Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, уверење о
положеном државном стручном испиту и уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци. Сви докази прилажу се у оригиналу или копији која је оверена
код јавног бележника. Сви докази прилажу се на
српском језику, односно уколико су на страном
језику морају бити преведени на српски језик од
стране овлашћеног судског тумача.
5. Место и време провере компетенција
кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије пријаве су благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и који испуњавају
услове предвиђене огласом о јавном конкурсу,
на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, конкурсна комисија ће спровести
изборни поступак, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на начин који су навели у
својим пријавама. Изборни поступак ће започети
по истеку рока за подношење пријава. Провера
општих функционалних компетенција, провера
посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција, као и интервју са
комисијом обавиће се у просторијама Основног
суда у Зрењанину, Кеј 2. октобра број 1.

III Уписничар у звању референта
1. Услови које кандидат треба да испуњава за
рад на радном месту:
Општи услови: држављанство Републике
Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да
учеснику раније није престао радни однос у
државном органу због теже повреде радне дужности и радног односа, да учесник конкурса има
општу здравствену способност за рад, да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од
најмање шест месеци.
Посебни услови: III или IV степен средње
стручне спреме, друштвеног, природног или техничког смера; најмање две године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и
потребне компетенције за ово радно место.
Положен државни испит није услов нити предност за заснивање радног односа. Пробни рад је
обавезан за оне који први пут заснивају радни
однос у државном органу.
2. Опис послова радног места: води помоћне књиге у складу са Судским пословником,
здружује поднеске, предмете и остала писмена,
разводи предмете и ставља клаузулу правоснажности на одлуке, води евиденцију примљених, решених, нерешених предмета и евиденцију одлука које су израђене у року, припрема
и износи председнику већа предмете у којима
је заказана расправа, странкама даје на увид
списе и наплаћује таксу за издате фотокопије из списа предмета, даје усмена и писмена обавештења о списима на основу података
из уписника, прегледа рокове и предмете који
се налазе у евиденцији и поступа по наредби
судија, израђује статистичке извештаје, обавља
и друге послове предвиђене Судским пословником, као и послове по налогу шефа писарнице,
управитеља писарнице, секретара Суда и председника Суда.
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3. Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више
обавезних фаза у којима се проверавају опште
функционалне компетенције, посебне функционалне компетенције, понашајне компетенције и
фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
Провера општих функционалних компетенција:
1) организација и рад државних органа Републике Србије (провера ће се вршити писаним
путем – тест);
2) дигитална писменост (провера ће се вршити
решавањем задатка практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на
рачунару);
3) пословна комуникација (провера ће се вршити писаним путем – тест).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост”
(поседовање знања и вештина у основама
коришћења рачунара, основама коришћења
интенета, обради текста и табела, табеларне
калкулације), ако кандидат поседује важећи
сертификат, потврду или други одговарајући
доказ о поседовању знања и вештина из наведених области на траженом нивоу и жели да на
основу њега буде ослобођен тестирања компетенције „дигитална писменост”, неопходно је
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу рад на рачунару), достави и
тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Провера сваке од општих функционалних компетенција не може трајати дуже од једног сата. Кандидати који су освојили један бод
у провери одређене компетенције, искључују се
из даљег изборног поступка.
Провера посебних функционалних компетенција:
1) познавање прописа релевантних за организацију и надлежност суда, провера ће се вршити
писаним путем – тест;
2) поседовање знања и вештина потребних за
рад на пословном софтверу за управљање предметима, провера ће се вршити писаним путем
– тест;
3) познавање прописа којим се уређује употреба
печата и штамбиља у државном органу – провера ће се вршити усменим путем – разговор са
кандидатом.
Време за израду писаног задатка не може бити
дуже од једног сата. Време за припрему усменог
задатка не може бити дуже од тридесет минута.
Провера понашајних компетенција и то:
управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, те изградња и
одржавање професионалних односа. Проверу
понашајних компетенција ће упитником вршити
дипломирани психолог.
Интервју са комисијом и вредновање
кандидата: Процена мотивације за рад на
свим радним местима и прихватање вредности
државних органа – провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).
4. Докази који се прилажу уз пријаву: Уз
пријаву на конкурс учесник је дужан да достави
следеће доказе: 1. биографију, 2. оригинал или
оверену копију уверења о држављанству Републике Србије, 3. оригинал или оверену копију
извода из матичне књиге рођених, 4. оригинал
или оверену копију дипломе којом се потврђује
стручна спрема, 5. оригинал или оверену копију
доказа о положеном државном испиту (уколико
је кандитат положио државни испит), 6. оригинал или оверену копију потврде да учеснику
раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде радне дужности из
радног односа издате од стране државног орга-

на у коме је учесник конкурса био у радном
односу, 7. оригинал или оверену копију лекарског уверења о општој здравственој способности
за рад (не старије од шест месеци), 8. уверење
надлежног органа да кандидат није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци издато
од стране Министарства унутрашњих послова
РС (не старије од шест месеци), 9. оригинал или
оверену фотокопију доказа о радном искуству у
струци (потврде, решења и други акти из којих
се може утврдити на којим пословима, са којом
стручном спремом и у ком периоду је стечено
радно искуство у струци) и 10. други докази о
стеченим знањима и вештинама.
Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, уверење о
положеном државном стручном испиту и уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци. Сви докази прилажу се у оригиналу или копији која је оверена
код јавног бележника. Сви докази прилажу се на
српском језику, односно уколико су на страном
језику морају бити преведени на српски језик од
стране овлашћеног судског тумача.
5. Место и време провере компетенција
кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије пријаве су благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и који испуњавају
услове предвиђене огласом о јавном конкурсу,
на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, конкурсна комисија ће спровести
изборни поступак, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на начин који су навели у
својим пријавама. Изборни поступак ће започети
по истеку рока за подношење пријава. Провера
општих функционалних компетенција, провера
посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција, као и интервју са
комисијом обавиће се у просторијама Основног
суда у Зрењанину, Кеј 2. октобра број 1.

IV Записничар у звању референта
3 извршиоца

1. Услови које кандидат треба да испуњава за
рад на радном месту:
Општи услови: држављанство Републике
Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да
учеснику раније није престао радни однос у
државном органу због теже повреде радне дужности и радног односа, да учесник конкурса има
општу здравствену способност за рад, да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од
најмање шест месеци.
Посебни услови: III или IV степен средње
стручне спреме, друштвеног, природног или техничког смера; најмање две године радног искуства у струци, положен државни стручни испит,
положен испит за дактилографа прве класе и
потребне компетенције за ово радно место.
Положен државни испит није услов нити предност за заснивање радног односа. Пробни рад је
обавезан за оне који први пут заснивају радни
однос у државном органу.
2. Опис послова радног места: обавља све
дактилографске послове у предметима додељеним у рад судији код кога је распоређен, пише
записнике на суђењима, позиве за рочишта,
доставнице и повратнице и обавља све послове израде судских одлука по диктату судије,
сачињава списак предмета за рочишта и истиче их на огласну таблу и улазним вратима суднице, доставља извештај са суђења у судску
управу уз евиденцију начина рашавања предмета и ефективног присуства судија поротника
на рочиштима, води рачуна о уредности списа,
попуњава обрасце, решења о кажњавању све-
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дока, наредбе за привођење, решење о исплати трошкова сведоцима, вештацима и судијама
поротницима, попуњава статистичке листове и
поступа по наредби судије, врши унос података
у електронској форми у складу са АВП-ом, по
потреби дежура са судијом ради увиђаја, разводи рочишта и друге податке у електронском
уписнику, обавља и друге послове по налогу шефа записничара и дактилографа, судије,
управитеља писарнице, секретара Суда и председника Суда.
3. Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више
обавезних фаза у којима се проверавају опште
функционалне компетенције, посебне функционалне компетенције, понашајне компетенције и
фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
Провера општих функционалних компетенција:
1) организација и рад државних органа Републике Србије (провера ће се вршити писаним
путем – тест);
2) дигитална писменост (провера ће се вршити
решавањем задатка практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на
рачунару);
3) пословна комуникација (провера ће се вршити писаним путем – тест).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост”
(поседовање знања и вештина у основама
коришћења рачунара, основама коришћења
интенета, обради текста и табела, табеларне
калкулације), ако кандидат поседује важећи
сертификат, потврду или други одговарајући
доказ о поседовању знања и вештина из наведених области на траженом нивоу и жели да на
основу њега буде ослобођен тестирања компетенције „дигитална писменост”, неопходно је
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу рад на рачунару), достави и
тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Провера сваке од општих функционалних компетенција не може трајати дуже од једног сата. Кандидати који су освојили један бод
у провери одређене компетенције, искључују се
из даљег изборног поступка.
Провера посебних функционалних компетенција:
1) познавање прописа релевантних за организацију и надлежност суда, провера ће се вршити
писаним путем – тест;
2) познавање метода и техника прикупљања,
евидентирања и ажурирања података у базама
података, провера ће се вршити писаним путем
– тест;
3) способност припреме материјала и вођење
записника – провераваће се усменим путем
(разговор са кандидатом).
Време за израду писаног задатка не може бити
дуже од једног сата. Време за припрему усменог
задатка не може бити дуже од тридесет минута.
Провера понашајних компетенција и то:
управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, те изградња и
одржавање професионалних односа. Проверу
понашајних компетенција ће упитником вршити
дипломирани психолог.
Интервју са комисијом и вредновање
кандидата: Процена мотивације за рад на
свим радним местима и прихватање вредности
државних органа – провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено)
4. Докази који се прилажу уз пријаву: Уз
пријаву на конкурс учесник је дужан да достави
следеће доказе: 1. биографију, 2. оригинал или
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оверену копију уверења о држављанству Републике Србије, 3. оригинал или оверену копију
извода из матичне књиге рођених, 4. оригинал
или оверену копију дипломе којом се потврђује
стручна спрема, 5. оригинал или оверену копију
доказа о положеном државном испиту (уколико
је кандитат положио државни испит), 6. оригинал или оверену копију потврде да учеснику
раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде радне дужности из
радног односа издате од стране државног органа у коме је учесник конкурса био у радном
односу, 7. оригинал или оверену копију лекарског уверења о општој здравственој способности
за рад (не старије од шест месеци), 8. уверење
надлежног органа да кандидат није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци издато
од стране Министарства унутрашњих послова
РС (не старије од шест месеци), 9. оригинал или
оверену копију потврде o положеном испиту за
дактилографа Iа или Iб класе, 10. оригинал или
оверену фотокопију доказа о радном искуству у
струци (потврде, решења и други акти из којих
се може утврдити на којим пословима, са којом
стручном спремом и у ком периоду је стечено
радно искуство у струци) и 11. други докази о
стеченим знањима и вештинама.
Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, уверење о
положеном државном стручном испиту и уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци. Сви докази прилажу се у оригиналу или копији која је оверена
код јавног бележника. Сви докази прилажу се на
српском језику, односно уколико су на страном
језику морају бити преведени на српски језик од
стране овлашћеног судског тумача.
5. Место и време провере компетенција
кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије пријаве су благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и који испуњавају
услове предвиђене огласом о јавном конкурсу,
на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, конкурсна комисија ће спровести
изборни поступак, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на начин који су навели у
својим пријавама. Изборни поступак ће започети
по истеку рока за подношење пријава. Провера
општих функционалних компетенција, провера
посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција, као и интервју са
комисијом обавиће се у просторијама Основног
суда у Зрењанину, Кеј 2. октобра број 1.

V Судски извршитељ у звању
референта
1. Услови које кандидат треба да испуњава за
рад на радном месту:
Општи услови: држављанство Републике
Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да
учеснику раније није престао радни однос у
државном органу због теже повреде радне дужности и радног односа, да учесник конкурса има
општу здравствену способност за рад, да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од
најмање шест месеци.
Посебни услови: III или IV степен средње
стручне спреме, друштвеног, природног или
техничког смера; најмање две године радног
искуства у струци, положен државни стручни
испит и потребне компетенције за ово радно
место.
Положен државни испит није услов нити предност за заснивање радног односа. Пробни рад је
обавезан за оне који први пут заснивају радни
однос у државном органу.

2. Опис послова радног места: прима у рад
предмете извршења, стара се да законито и благовремено спроводи извршења, односно врши
попис, процену и одузимање покретних ствари у
циљу принудне наплате потраживања, спроводи
поступак наплате, врши продају пописаних ствари и даје налоге за исплату повериоца, обрађује
предмете који су завршени, здружује повратнице, доставнице, поднеске и друга писмена, разводи податке о предузетим извршним радњама у електронски уписник и помоћну књигу,
даје обавештења странкама, по потреби врши
достављање судских писмена, обавља и друге
послове предвиђене Судским пословником као и
послове по налогу: судије који поступа у предметима извршења, шефа извршитеља, управитеља
писарнице, секретара Суда и председника Суда.
3. Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више
обавезних фаза у којима се проверавају опште
функционалне компетенције, посебне функционалне компетенције, понашајне компетенције и
фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
Провера општих функционалних компетенција:
1) организација и рад државних органа Републике Србије (провера ће се вршити писаним
путем – тест);
2) дигитална писменост (провера ће се вршити
решавањем задатка практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на
рачунару);
3) пословна комуникација (провера ће се вршити писаним путем – тест).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост”
(поседовање знања и вештина у основама
коришћења рачунара, основама коришћења
интенета, обради текста и табела, табеларне
калкулације), ако кандидат поседује важећи
сертификат, потврду или други одговарајући
доказ о поседовању знања и вештина из наведених области на траженом нивоу и жели да на
основу њега буде ослобођен тестирања компетенције „дигитална писменост“, неопходно је
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу рад на рачунару), достави и
тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Провера сваке од општих функционалних компетенција не може трајати дуже од једног сата. Кандидати који су освојили један бод
у провери одређене компетенције, искључују се
из даљег изборног поступка.
Провера посебних функционалних компетенција:
1) познавање прописа релевантних за организацију и надлежност суда, провера ће се вршити
писаним путем – тест;
2) познавање прописа којим се уређује употреба
печата и штамбиља у државном органу, провера
ће се вршити писаним путем – тест;
3) познавање прописа: Судски пословник, Закон
о општем управном поступку, Закон о државним службеницима и Закон о извршењу и обезбеђењу – провераваће се усменим путем (разговор са кандидатом).
Време за израду писаног задатка не може бити
дуже од једног сата. Време за припрему усменог
задатка не може бити дуже од тридесет минута.
Провера понашајних компетенција и то:
управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, те изградња и
одржавање професионалних односа. Проверу
понашајних компетенција ће упитником вршити
дипломирани психолог.
Интервју са комисијом и вредновање
кандидата: Процена мотивације за рад на
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свим радним местима и прихватање вредности
државних органа – провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).
4. Докази који се прилажу уз пријаву: Уз
пријаву на конкурс учесник је дужан да достави
следеће доказе: 1. биографију, 2. оригинал или
оверену копију уверења о држављанству Републике Србије, 3. оригинал или оверену копију
извода из матичне књиге рођених, 4. оригинал
или оверену копију дипломе којом се потврђује
стручна спрема, 5. оригинал или оверену копију
доказа о положеном државном испиту (уколико
је кандитат положио државни испит), 6. оригинал или оверену копију потврде да учеснику
раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде радне дужности из
радног односа издате од стране државног органа у коме је учесник конкурса био у радном
односу, 7. оригинал или оверену копију лекарског уверења о општој здравственој способности
за рад (не старије од шест месеци), 8. уверење
надлежног органа да кандидат није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци издато
од стране Министарства унутрашњих послова
РС (не старије од шест месеци), 9. оригинал или
оверену фотокопију доказа о радном искуству у
струци (потврде, решења и други акти из којих
се може утврдити на којим пословима, са којом
стручном спремом и у ком периоду је стечено
радно искуство у струци) и 11. други докази о
стеченим знањима и вештинама.
Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, уверење о
положеном државном стручном испиту и уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци. Сви докази прилажу се у оригиналу или копији која је оверена
код јавног бележника. Сви докази прилажу се на
српском језику, односно уколико су на страном
језику морају бити преведени на српски језик од
стране овлашћеног судског тумача.
5. Место и време провере компетенција
кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије пријаве су благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и који испуњавају
услове предвиђене огласом о јавном конкурсу,
на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, конкурсна комисија ће спровести
изборни поступак, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на начин који су навели у
својим пријавама. Изборни поступак ће започети
по истеку рока за подношење пријава. Провера
општих функционалних компетенција, провера
посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција, као и интервју са
комисијом обавиће се у просторијама Основног
суда у Зрењанину, Кеј 2. октобра број 1.
Рок у коме се подносе пријаве за јавни
конкурс: Рок за подношење пријава на конкурс
је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа
у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“.
Лице задужено за давање обавештења о
јавном конкурсу: Александра Анкић, секретар
суда, тел. 023/564-970.
Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава
на конкурс подноси се Основном суду у Зрењанину, Кеј 2. октобра број 1, са назнаком „За јавни конкурс – не отварати“.
НАПОМЕНЕ: Пријава на конкурс врши се на
обрасцу који је саставни део овог огласа и може
се преузети са интернет странице Основног
суда у Зрењанину. Приликом предаје, пријава
добија шифру под којом лице учествује у даљем
изборном поступку. Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од 3 (три)
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дана од пријема пријаве. У изборном поступку
Комисија може да проверава само оне компетенције које су наведене у огласу о конкурсу и
на начин који је наведен у конкурсу. Кандидати
ће о датуму и времену провере бити обавештени на начин који определе у обрасцу пријаве.
Кандидати међу којима се спроводи изборни
поступак обавештавају се о томе да почиње
изборни поступак најамање три дана пре отпочињања изборног поступка. Кандидат који се
не одазове позиву да учествује у провери једне
компетенције обавештава се да је искључен из
даљег тока изборног поступка. Потребно је да
кандидат на обрасцу пријаве, у делу „изјава“,
определи начин на који ће се прибавити његови
подаци из службених евиденција.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази, комисија ће
одбацити.

BP CONSULTING PROJECT DOO
37000 Крушевац
Достојевског 27
тел. 060/6440-417, 037/493-930
e-mail: bpc.verica@gmail.com

Послови за безбедност
и здравље на раду
за рад у Суботици
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, инжењер
техничке струке са положеним стручним испитом из безбедности и здравља на раду; познавање рада на рачунару (Word, Excel), возачка
дозвола Б категорије, енглески језик на почетном нивоу; радно искуство небитно. Слање биографија на имејл или поштом, ближе информације на телефон. Оглас остаје отворен до
27.10.2021. године.

Обавештавају се учесници конкурса да ће се
документација враћати искључиво на писани
захтев учесника.

ESTIA HOME BEOGRAD

Основни суд у Зрењанину не врши дискриминацију на основу расе, боје коже, пола, вере, националности, етничког порекла или инвалидитета.
Конкуренција се заснива на квалитету и отворена
је за све који испуњавају прописане услове.

на одређено време
10 извршилаца

Сви изрази, појмови, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на
особе женског пола.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији и огласној табли Основног суда у Зрењанину и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање „Послови“.

Хигијеничар

УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме,
радно искуство није неопходно. Теренски рад.
Пробни рад месец дана. Трајање конкурса: до
попуне. Начин конкурисања: јављање кандидата на телефоне 060/180-1141 (Гордана) и
060/180-5533 (Ивана).

„ARHIVO SOLUTIONS“ DOO
11000 Београд
Вишњићева 2
тел. 011/4444-794

Администратор

на одређено време

Трговина и услуге
„GLOBE WILLIAMS“ DOO

Опис посла: припрема, скенирање докумената,
примање поште, преусмеравање позива и одлазак на терен до банке и поште.

Помоћни радник – физички послови
у угоститељству

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економски
или административни техничар. Заинтересовани
кандидати треба да пошаљу CV на e-mail: ana.
gavrilovic@pis.rs или да се јаве на наведени број
телефона. Рок за пријављивање 23.10.2021.
године.

11000 Београд, Крунска 52
тел. 063/391-626

на одређено време
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме;
возачка дозвола Б категорије; енглески језик –
почетни ниво. Заинтересовани кандидати треба
да се јаве на наведени број телефона. Рок за
пријављивање на оглас је 30 дана.

САЛОН ЛЕПОТЕ И ЕДУКАТИВНИ
ЦЕНТАР
„BEAUTY ACADEMY“

„TSV BRAVE“ DOO
11090 Београд – Раковица
Пилота Михајла Петровића 6
тел. 060/0262-714
e-mail: posao.konkurs@tsvdiskont.com

Возач доставног возила
(Ц категорија)

на одређено време 24 месеца
3 извршиоца

21000 Нови Сад
тел. 064/9289-172
e-mail: tea.ns2222@gmail.com

Опис посла: испорука робе широке потрошње у
сопственим малопродајним објектима.

Мушко-женски фризер

на одређено време 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: Радно искуство је пожељно али није
пресудно. Рад у сменама, теренски, ноћни рад.
Радне биографије доставити имејлом.

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме.

Продавац – трговац

Маникир

на одређено време до 24 месеца
20 извршилаца

на одређено време 6 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: I, II, III или IV степен стручне спреме.

Опис посла: продавци у малопродајним објектима у Београду.

ОСТАЛО: Рад у сменама. Пријава кандидата на
контакт телефон: 064/9289-172.

УСЛОВИ: Радно искуство је небитно. Рад у сменама. Радне биографије доставити путем имејла.
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ЈКП „ЈЕДИНСТВО“

„КОПАОНИК“ АД

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

11000 Београд, Змај Јовина 3
тел. 064/8975-028

Електричар – комунални радник

Референт за план и анализу

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

УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме
економског смера; 2 године радног искуства.
Заинтересовани кандидати треба да пошаљу CV
на e-mail: pravna.sluzba@adkopaonik.co.rs. Напомена: у опису радног смера је израда планова
пословања, биланса стања и успеха, праћење
трошкова и њиховог утицаја на пословање, анализа набавке и трошкове. Знање рада на рачунару је неопходно на средњем нивоу (Word,
Excel, Интернет) – кандидати ће проћи обуку за
рад на пословној апликацији која је израђена
специјално за фирму. Рок за пријављивање је
31.10.2021.

пробни рад 6 месеци

„НУВАН ПЛУС“ ДОО
21000 Нови Сад, Новосадског сајма 58/4

Дератизер

у служби дезинфекције,
дезинсекције и дератизације
на одређено време 1 месец
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: ветеринарски техничар, санитарно-еколошка сестра или
пољопривредни техничар за производњу биља;
возачка дозвола Б категорије. Теренски рад,
обезбеђен превоз. Пријаве кандидата слати на
e mail: nuvanplusdoo@gmail.com.

на одређено време

СЗФР “ГАРА”
11070 Нови Београд
Јурија Гагарина 231

Мушки фризер
УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме у
наведеном занимању. Пријаве слати у року од
30 дана од дана објављивања огласа.

“РАЈ-ТРАНС“ ДОО КРАГУЈЕВАЦ
e-mail: knjigovodstvo@rajtrans.rs

Магационер
Опис посла: прима и издаје робу из магацина по
налогу комерцијале, врши попис робе у магацину, обавља друге послове по налогу директора.
УСЛОВИ: I–IV ниво квалификације, без обзира
на занимање; радно искуство није неопходно;
возачка дозвола Б категорије.

Помоћник магационера
Опис посла: прима и издаје робу из магацина по
налогу комерцијале, врши попис робе у магацину, врши испомоћ магационеру.
УСЛОВИ: I–IV ниво квалификације, без обзира
на занимање; радно искуство није неопходно;
возачка дозвола Б категорије.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати своју радну биографију треба да доставе послодавцу на
e-mail: knjigovodstvo@rajtrans.rs, најкасније до
29.10.2021.

„ФАЗИ“ ДОО

ПЕКАРА „ЗОКА“

11000 Београд, Новакова 1А

21000 Нови Сад, Кнеза Властимира 31
тел. 021/442-025
e-mail: pekarazoka@gmail.com

на одређено време, за рад у Нишу

Помоћни радник у пекари
на одређено време 1 месец

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; ноћни
рад. Пријаве кандидата на e-mail: pekarazoka@
gmail.com или јављање на контакт телефоне:
021/442-025, 063/500-226, 069/5108-923.

Сервисер јуниор

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, електротехничке струке; познавање електронских
компоненти; познавање рачунара, hardware software; возачка дозвола Б категорије, активан
возач. Заинтересовани кандидати пријаве шаљу
на мејл-адресу: hr@fazi.rs.

Оператер техничке подршке

на одређено време, за рад у Нишу

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, техничке
струке; познавање писаног и говорног енглеског језика; познавање програма MS Office пакета. Заинтересовани кандидати пријаве шаљу на
мејл-адресу: hr@fazi.rs.

PEKARA „PRESTIGE V.M.“
18000 Ниш, Прибојска 42б

Возач
УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира на
занимање; возачка дозвола Б категорије. Заинтересовани кандидати јављају се на контакт
телефон: 063/497-420.

УР “ПЕЧЕЊАРА КОД НЕЦА”
31210 Пожега, Браће Мићић 61
тел. 064/1447-160

Радник у печењари

пробни рад месец дана
УСЛОВИ: без обзира на занимање и радно искуство. Рад у сменама. Особа за контакт: Младенка Босиљчић, телефон: 064/1447-160. Оглас је
отворен 30 дана од оглашавања.

Медицина
АПОТЕКА ГЊИЛАНЕ

38267 Ранилуг, Ранилуг бб.

Руководилац финансијскорачуноводствених послова
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и
следеће услове: високо образовање стечено
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ, односно специјалистичким
струковним студијама, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра
2005. године; или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; звање: дипломирани
економиста; стручни испит за самосталног рачуновођу и знање рада на рачунару; захтевано
радно искуство: три године у струци.

Фармацеутски техничар
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и следеће услове: ВШС – завршена виша
школа здравствене струке, односно са стеченим високим образовањем на студијама првог
степена основних академских или струковних
студија и стеченим звањем: фармацеут (180
ЕСПБ), дипломирани фармацеут (240 ЕСПБ)
или струковни фармацеут (180 ЕСПБ); и ССС –
средња медицинска школа, смер фармацеутски
техничар, у трајању од четири године; стручни
испит, лиценца, знање рада на рачунару; захтевано радно искуство: најмање шест месеци.
ОСТАЛО: Уз пријаву, својеручно потписану, са
кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и имејл-адресом, кандидати у затвореној коверти подносе следећа документа: оверену копију дипломе о завршеном факултету,
односно школи; оверену копију извода из матичне књиге рођених; оверену копију уверења о
држављанству; очитану личну карту; оверену
копију уверења о положеном стручном испиту; оверену копију лиценце и доказ о радном
искуству. Пријаве на оглас са потребном документацијом доставити на адресу: Апотека Гњилане, Ранилуг бб, 38267 Ранилуг, са назнаком:
„За радно место ____ (навести назив радног
места за које се конкурише)“. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања на интернет страници Националне службе за запошљавање. Кандидати који испуњавају услове
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огласа биће позвани на разговор ради пружања додатних информација. Одлука о избору кандидата биће донета најкасније 30 дана
од дана објављивања огласа и иста ће бити
објављена на огласној табли Апотеке Гњилане у седишту управе у Ранилугу. Изабрани кандидат биће обавештен и телефонским путем.
Пре заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави: уверење да се против
њега не води истрага или кривични поступак
(уверење издаје суд), не старије од 6 месеци;
уверење о (не)кажњавању (издаје полицијска
управа), не старије од 6 месеци и лекарско уверење о здравственој способности. Пријавом на
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду
података о личности у сврху избора за пријем
у радни однос. Подаци се не могу користити
у друге сврхе. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
послате електронском поштом биће одбачене
и неће се узети у разматрање. Опис послова
за наведена радна места утврђен је Правилником о организацији и систематизацији послова
у Апотеци Гњилане.

АПОТЕКА ГЊИЛАНЕ
38267 Ранилуг, Ранилуг бб.

Фармацеутски техничар
на одређено време
до 31.12.2021. године

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и следеће услове: ВШС – завршена виша
школа здравствене струке, односно са стеченим високим образовањем на студијама првог
степена основних академских или струковних
студија и стеченим звањем: фармацеут (180
ЕСПБ), дипломирани фармацеут (240 ЕСПБ)
или струковни фармацеут (180 ЕСПБ); и ССС
– средња медицинска школа, смер фармацеутски техничар, у трајању од четири године, најмање шест месеци радног искуства, лиценца за
рад, положен стручни испит и знање рада на
рачунару. Уз пријаву, својеручно потписану, са
кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и имејл-адресом, кандидати у затвореној коверти подносе следећа документа: оверену копију дипломе о завршеној школи; оверену
копију извода из матичне књиге рођених; оверену копију уверења о држављанству; оверену
копију уверења о положеном стручном испиту;
оверену копију лиценце; очитану личну карту
и доказ о радном искуству. Пријаве на оглас
доставити на адресу: Апотека Гњилане, Ранилуг
бб, 38267 Ранилуг. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања на интернет страници Националне службе за запошљавање. Кандидати који
испуњавају услове огласа биће позвани на разговор ради пружања додатних информација.
Одлука о избору кандидата биће донета најкасније 30 дана од дана објављивања огласа и иста
ће бити објављена на огласној табли Апотеке
Гњилане у седишту управе у Ранилугу. Изабрани
кандидат биће обавештен и телефонским путем.
Пре заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави: уверење да се против
њега не води истрага или кривични поступак
(уверење издаје суд), не старије од 6 месеци;
уверење о (не)кажњавању (издаје полицијска
управа), не старије од 6 месеци и лекарско уверење о здравственој способности. Пријавом на
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду
података о личности у сврху избора за пријем
у радни однос. Подаци се не могу користити у
друге сврхе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве послате
електронском поштом биће одбачене и неће се
узети у разматрање. Опис послова за наведено радно место утврђен је Правилником о организацији и систематизацији послова у Апотеци
Гњилане.
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ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ
23330 Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 85

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ
ВОЈВОДИНЕ
21112 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а

Доктор медицине

1. Медицинска сестра – техничар
на одређено време због замене
привремено одсутног запосленог

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа (IV
степен стручне спреме); положен стручни испит,
лиценца за рад. Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом. Потпуном
пријавом сматра се пријава која садржи: пријаву
на оглас са кратком биографијом, фотокопију
личне карте, уверење о држављанству, оверену
фотокопију дипломе о завршеној средњој школи,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце или
решења о упису о комору. Рок за пријављивање
на јавни оглас је 8 дана од објављивања у листу
„Послови“ и на званичној веб-страници Министарства здравља Републике Србије. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Кандидат је дужан да приликом заснивања радног односа достави лекарско уверење о способности за рад. Пријаве са траженом документацијом слати на горенаведену адресу, са назнаком:
„За конкурс – не отварати“.

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

Медицинска сестра – техничар
у амбуланти, на одређено време
до 3 месеца

УСЛОВИ: средња медицинска школа акушерског
смера, уверење о положеном стручном испиту,
лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у
звању гинеколошко-акушерске сестре – техничара. Пријаве са кратком биографијом, адресом,
контакт телефоном и неовереним фотокопијама
докумената којима се доказује испуњеност услова конкурса предају се преко писарнице Дома
здравља (III спрат, соба бр. 3) на наведеној
адреси са назнаком за који конкурс се подноси
пријава. Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се
не могу користити у друге сврхе. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Дома
здравља поред писарнице, а изабрани кандидат
ће бити лично обавештен телефонским путем.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ
„Др ВУКАН ЧУПИЋ“
11070 Нови Београд, Радоја Дакића 6-8
тел. 064/8668-640

у Одељењу за давалаштво крви Службе
за прикупљање крви, тестирање,
производњу продуката од крви и
дијагностичких средстава

Доктор медицине

у Одељењу за давалаштво крви Службе
за прикупљање крви, тестирање,
производњу продуката од крви и
дијагностичких средстава,
на одређено време
УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним
академским студијама, по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра
2005. године, односно на основним студијама
у трајању од најмање пет година, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, положен стручни испит,
лиценца, најмање шест месеци радног искуства
у звању доктора медицине.
Опис посла: обавља здравствене прегледе добровољних давалаца крви у Заводу и на терену,
збрињава нежељене реакције код давалаца крви,
организује и руководи радом мобилне екипе на
терену, стара се о стручном и савесном раду екипе, учествује у реализацији програма прикупљања
крви, води прописану здравствену документацију
и евиденцију, учествује у изради документације ИМС-а, сарађује са организаторима акција
прикупљања крви и медијима на терену, врши
мотивацију добровољних давалаца за донорске
аферезне процедуре, обавља и друге послове из
делокруга рада Одељења за давалаштво крви.
ОСТАЛО: Потребна документација: пријава на
оглас, фотокопија дипломе о завршеном медицинском факултету, фотокопија уверења о
положеном стручном испиту, фотокопија лиценце, фотокопија извода из матичне књиге рођених, фотокопија личне карте, кратка биографија
(ЦВ), доказ о радном искуству (уверење/потврда послодавца, фотокопија радне књижице,
фотокопија уговора о раду, доказ о уплаћеним
доприносима за обавезно социјално осигурање
по основу радног односа и сл.). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
јавног огласа у огласним новинама „Послови“
Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Оглас ће бити објављен и на веб-сајту
Министарства здравља Републике Србије и вебсајту Завода за трансфузију крви Војводине.
Пријаве се подносе путем поште на горенаведену адресу, са назнаком “За оглас” или непосредно управи Завода за трансфузију крви Војводине, сваког радног дана од 8 до 14 часова.

ДОМ ЗДРАВЉА БАЧ

Спремачица

21420 Бач, Бачка 2
тел. 021/6070 055

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. Пријаве слати у року од 30 дана од дана
објављивања огласа.

на одређено време до 30.04.2021.

на одређено време до 3 месеца
3 извршиоца

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

Виши радиолошки техничар

УСЛОВИ: високо образовање: на основним студијама првог степена (струковне студије) по
пропису који уређује високо образовање почев
од 10.09.2005; на основним студијама у трајању
од најмање 2 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005; изузетно, средње образовање у трајању од 4 године и
радно искуство од најмање 5 година стечено до
дана ступања на снагу Уредбе о каталогу радних места, положен стручни испит, поседовање
лиценце и најмање 6 месеци искуства у звању
вишег радиолошког техничара.

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

Медицина

ОСТАЛО: Као доказе о испуњености услова
кандидати треба да доставе: пријаву на оглас
са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о врсти и степену стручне спреме, оверену фотокопију уверења (потврде) о
положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце, доказ о радном искуству, фотокопију личне карте. Заинтересовани кандидати
писмену пријаву, са траженим документима,
достављају лично на писарницу установе или
поштом на горе наведену адресу ДЗ Бач, у
затвореном коверту са назнаком: „Пријава за
конкурс за заснивање радног односа за вишег
радиолошког техничара“, најкасније у року од
10 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Оглас ће бити објављен и на сајту
Министарства здравља Републике Србије и сајту
Дома здравља Бач. Лице задужено за давање
обавештења о конкурсу је помоћник директора
Драган Копања. Неблаговремене, неразумљиве
и непотпуне пријаве биће одбачене решењем.
Одлука о избору кандидата биће објављена на
огласној табли Дома здравља Бач и биће достављена на адресу свих кандидата. Достављена
документација неће се враћати кандидатима.

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

1. Доктор медицине

на одређено време, а најкасније
до 31.12.2021. године
УСЛОВИ: стручна спрема, образовање: високо
образовање на интегрисаним академским студијама по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005; на основним
студијама у трајању од најмање пет година, по
пропису који је уређивао високо образовање
до септембра 2005; стручни испит и лиценца.
Кандидати уз пријаву на оглас подносе следећа
документа: молбу за пријем са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, диплому
о завршеној школи (оверена фотокопија), уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија), решење о упису у комору или
лиценцу о раду (оверене фотокопије), извод из
матичне књиге рођених (оверена фотокопија),
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оверена фотокопија), уверење општинског
суда да се не води кривични поступак (не старије од 6 месеци), лекарско уверење (не старије од 6 месеци). У захтеву (молби) кандидат
треба да наведе документацију коју је доставио.
Пријаве на оглас се могу поднети лично у ДЗ
Бујановац, сваког радног дана од 7.00 до 14.00
часова, у затвореној коверти, или послати препоручено поштом на горенаведену адресу, са
назнаком „За оглас за доктора медицине“. Оглас
ће бити објављен на огласној табли и интернет презентацији Дома здравља, као и на сајту
Министарства здравља. Оглас остаје отворен 8
дана од дана објављивања у листу „Послови“, а
након објаве треба слати документа у ДЗ Бујановац. Изабрани и неизабрани кандидати биће
писмено обавештени. Опис послова: Према
Правилнику о организацији и систематизацији
послова Дома здравља Бујановац од IV/2020.

MILLENIUM MEDIC POLIKLINIKA
11000 Београд, Молерова 11
тел. 011/2447-477

Лабораторијски техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању; основна информатичка обука;
енглески језик – почетни ниво; државни стручни испит.
Бесплатна публикација о запошљавању

Медицински техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном
занимању; основна информатичка обука; лиценца
за медицинске сестре и здравствене техничаре.

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 12
тел. 035/8155-101

1. Медицински техничар општег
смера

Медицинска сестра
на одређено време
3 извршиоца

на одређено време, замена за време
трудничког боловања, породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању; лиценца за медицинске сестре
и здравствене техничаре.

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег
смера (IV степен стручне спреме), положен
стручни испит.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати треба да се
јаве на бр. телефона: 011/2648-622 локал 111
или 062/8865-110.

СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА
„Др ДУШАН МИНИЋ“
Београд, Савски венац
тел. 011/2647-195
e-mail: drmarijaminic@gmail.com

Стоматолошка сестра
Опис посла: рад у стоматолошкој ординацији.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, стоматолошка сестра. Пријаве за посао слати путем
мејла: drmarijaminic@gmail.com. Јављање кандидата на телефон: 011/2647-195. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови“.

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 12
тел. 035/8155-101

Гинеколошко-акушерска сестра
УСЛОВИ: средња медицинска школа, смер гинеколошко-акушерски (IV степен стручне спреме),
положен стручни испит. Кандидат мора да поседује психофизичку и здравствену способност за
рад под посебним условима рада и сменски рад.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву на оглас
са кратком биографијом и са тачно наведеним радним местом за које кандидат конкурише; извод из матичне књиге рођених и извод
из матичне књиге венчаних (ако је извршена
промена презимена); диплому о завршеној школи наведеној у условима за заснивање радног
односа и сва четири сведочанства; потврду о
положеном стручном испиту; потврду из ПИО
фонда о радном стажу; извод са евиденције
Националне службе за запошљавање; решење
или лиценцу. Приложити фотокопије тражених
докумената. Пријаве са кратком биографијом,
адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу ОБ Параћин
или послати на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас“. Кандидат прилаже
лекарско уверење као доказ о здравственој
способности за рад приликом заснивања радног
односа. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања у новинама НСЗ „Послови“.
Оглас је објављен и на веб-сајту Министарства
здравља. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране. По завршеном
конкурсу предата документа се неће враћати
кандидатима. За све информације можете се
обратити на телефон: 035/8155-101.

Посао се не чека,
посао се тражи

2. Медицински техничар општег
смера

на одређено време до повратка одсутног
радника
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег
смера (IV степен стручне спреме), положен
стручни испит.

3. Медицински техничар општег
смера

за рад у операционој сали, на одређено
време до повратка одсутног радника
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег
смера (IV степен стручне спреме), положен
стручни испит.

4. Медицински техничар општег
смера
на одређено време због повећаног
обима посла

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег
смера (IV степен стручне спреме), положен
стручни испит.

5. Лабораторијски техничар

на одређено време због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: средња медицинска школа, лабораторијски смер (IV степен стручне спреме), положен стручни испит.

6. Виши физиотерапеутски техничар
на одређено време због повећаног
обима посла

УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер виши
физиотерапеутски техничар (VI степен стручне
спреме); положен стручни испит.

7. Административни радник

на одређено време због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: средња школа, економски техничар (IV
степен стручне спреме).
ОСТАЛО: Кандидат мора да испуњава психофизичку и здравствену способност за рад
под посебним условима рада и сменски рад.
Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на
оглас са кратком биографијом и са тачно наведеним радним местом за које кандидат конкурише; извод из матичне књиге рођених и извод
из матичне књиге венчаних (ако је извршена
промена презимена); диплому о завршеној школи наведеној у условима за заснивање радног
односа (сва четири сведочанства за радна место
под бројем 1, 2, 3, 4, 5 и 7); потврду о положеном стручном испиту (за радна места под бројем
1, 2, 3, 4, 5 и 6); потврду из ПИО фонда о радном стажу; извод са евиденције Националне
службе за запошљавање; решење или лиценцу
(за радна места под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5
и 6). Приложити фотокопије тражених докуме-
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ната. Пријаве са кратком биографијом, адресом
и контакт телефоном, као и документа којима
се доказује испуњеност услова конкурса, донети
лично у писарницу ОБ Параћин или послати на
горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на
оглас”. Кандидат прилаже лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за рад приликом заснивања радног односа. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
у новинама НСЗ „Послови“. Оглас је објављен
и на веб-сајту Министарства здравља. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном
или неодговарајућом документацијом, неће бити
разматране. По завршеном конкурсу предата
документа се неће враћати кандидатима. За све
информације можете се обратити на телефон:
035/8155-101.

ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Краља Милутина 1
тел. 034/323-087

Дипломирани правник за правне
кадровске и административне
послове

на одређено време до 31.12.2021.
године због повећаног обима посла, у
Одсеку за правне послове и нормативну
делатност, у Служби за правне и
економско-финансијске послове
УСЛОВИ: високо образовање – правни факултет: на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису
који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године; на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; знање рада на рачунару.
ОСТАЛО: Кандидати подносе документа у оригиналу или оверене копије не старије од 6
месеци, и то: пријаву на оглас, биографију са
адресом и бројем телефона; диплому о стеченом образовању одговарајућег профила; извод
из матичне књиге рођених; извод из матичне
књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена кандидата); уверење о држављанству
РС; фотокопију личне карте или очитану личну карту. Приликом заснивања радног односа
кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за
послове за које се заснива радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за
обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Кандидати који испуњавају
услове огласа биће позвани на разговор ради
пружања додатних података који могу бити
важни за одлуку о пријему. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови“ Националне службе
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће разматрати. По завршетку огласа предата документа се неће враћати кандидатима. Контакт телефон: 034/323-087. Пријаве
се подносе лично или путем поште на горенаведену адресу.

АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ГРИФОН“
Крагујевац
тел. 065/8888-625

Фармацеутски техничар
УСЛОВИ: средња стручна спрема, фармацеутски
техничар, радно искуство није неопходно. Кандидати треба да се јаве послодавцу на телефон
број: 065/8888-625, најкасније до 28.10.2021.
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ЛЕЧЕЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„МЕРКУР“ ВРЊАЧКА БАЊА
Рецепционер
Опис послова: компјутерска обрада пријема
госта/пацијента и израда документације на централној рецепцији; познавање и презентовање
комплетне понуде и ценовника установе; пружање свих неопходних информација гостима о
услугама, процедурама, кућном реду и слично;
раздужење и одјава одлазећих гостију и пацијената; стална комуникација са групом смештаја
око раздуживања гостију и заузећа соба;
вођење књиге кварова и стална комуникација са
екипом одржавања; одговара на наплату услуга
смештаја, медицинских и осталих услуга; припрема документацију – књигу гостију, пријаве за
странце за МУП; свакодневно израђује извештај
о броју гостију, њиховој структури, одласцима,
доласцима; обавезан је да у раду примењује
мере и поступке прописане QМС системом;
обавља и друге послове по налогу надређеног;
за свој рад одговоран је вођи групе – рецепција, шефу Одсека за смештај, рецепцију и угоститељство, директору немедицинских служби и
директору установе.
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених Законом о раду
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/17 и 95/18), кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: да имају завршен факултет из области
друштвено-хуманистичких наука – дипломирани менаџер – економски факултет, VII степен
стручне спреме, 240 ЕСПБ бодова, 3 године
радног искуства.
ОСТАЛО: Кандидати прилажу следећа документа: пријаву – молбу; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију или оригинал извода из матичне књиге
венчаних (ако је кандидат променио презиме);
доказе о радном искуству кандидата (копије
уговора о раду, волонтерски уговори, потврде
послодаваца или слично); потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном,
имејл-адресом. Решењем директора биће формирана Комисија која ће након увида у приспелу документацију пријављених кандидата исте
рангирати на основу обављеног разговора –
интервјуа са њима. Неблаговремене, непотпуне
и неисправне пријаве неће се разматрати, нити
ће се рангирати пријаве кандидата који не буду
присуствовали разговору са Комисијом за избор
кандидата. Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити примљен у радни однос доноси
директор на основу извештаја комисије, и то у
року од 30 дана од дана објављивања истог у
публикацији „Послови“ Националне службе за
запошљавање. Пријаве се подносе лично или
путем препоручене поште на адресу: Специјална болница за лечење и рехабилитацију „Меркур“ – Врњачка Бања, Булевар српских ратника
18, 36210 Врњачка Бања – Зграда Термоминералног купатила, канцеларија број 2. Пријаве се
достављају обавезно у затвореној коверти, са
назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни
однос за радно место рецепционер“. На полеђини коверте обавезно навести: име, презиме,
адресу и личне контакте (телефон, имејл-адресу) кандидата. Рок за подношење пријава је
до 10.00 часова дана 15.10.2021. године. Разговори са свим кандидатима који благовремено
поднесу пријаве одржаће се дана 15.10.2021.
године у Згради Термоминералног купатила у
Врњачкој Бањи, канцеларија број 24 (том приликом кандидати ће Комисији дати на увид
важећу личну карту или други важећи документ

којим доказују идентитет), и то са почетком у
10.30 часова. О спроведеном разговору са кандидатима биће сачињен записник. Приложена
документација уз пријаву не враћа се кандидатима. Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци
се не могу користити у друге сврхе. Одабрани
кандидат је дужан да пре заснивања радног
односа достави лекарско уверење о здравственој способности. Уколико кандидат у остављеном року не достави или не може да достави
уверење о здравственој способности исти ће
бити одбијен, а директор установе ће под истим
условима одабрати следећег рангираног кандидата који је наведен у извештају комисије. Овај
оглас је објављен на веб-страници Министарства здравља Републике Србије, у публикацији
„Послови“ Националне службе за запошљавање
и на огласним таблама Специјалне болнице.
За све додатне информације контакт особа је
Божидар Вучковић, начелник Службе за правне
и економско-финансијске послове, а телефони
за контакт су: 036/5155-150 (локал 40-15) или
036/5155-132. О спровођењу ове Одлуке стараће се начелник Службе за правне и економско-финансијске послове и други непосредни
руководиоци, свако у оквиру своје надлежности
и одговорности.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР
ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар
Расадничка бб

Доктор медицине
3 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају
и следеће услове: медицински факултет и положен стручни испит.

Медицинска сестра – техничар
4 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и следеће услове: ССС (IV степен) – медицинска школа општег смера, положен стручни
испит.

Спремач/спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге
5 извршилаца
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају
и следеће услове: основно образовање.

Помоћни радник
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају
и следеће услове: основно образовање.
ОСТАЛО: Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, уверење о
положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених – венчаних, биографију са
адресом, телефоном. Приликом заснивања
радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос. Молбе се предају Служби за
опште и правне послове Здравственог центра
Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 дана од
дана објављивања, лично или обичном/препорученом пошиљком.
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АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА
„АЛБАТРОС“

11070 Нови Београд, Др Ивана Рибара 91е
тел. 065/3349-420

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном
занимању, познавање рада на рачунару (Word),
познавање енглеског језика (почетни ниво),
стручни испит, лиценца. Пријаве слати у року
од 30 дана од дана објављивања огласа.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Овлашћени интерни ревизор
УСЛОВИ: високо образовање: на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, односно специјалистичким струковним
студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање
4 године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; најмање 5 година радног искуства у струци према пропису којим се уређује интерна ревизија
(пожељно радно искуство у здравственим установама); знање рада на рачунару. Кандидати
су у обавези да уз пријаву доставе: фотокопију
дипломе о завршеном економском факултету,
доказ издат од стране Министарства финансија
да је кандидат у поступку прибављања лиценце
за интерног ревизора, биографију са адресом и
контакт телефоном. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће разматрати. Кандидати који
испуњавају услове огласа могу бити позвани
на разговор ради пружања додатних информације и провере стручног знања који су важни
за доношење одлуке о пријему. Кандидат који
буде изабран, пре закључивања уговора дужан
је да достави доказ о здравственој способности
за рад на наведеним пословима. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред
писарнице у приземљу ДЗ Раковица и на сајту
Дома здравља. Пријаве слати поштом на горенаведену адресу, са назнаком „За оглас“ или
лично доставити у писарницу Дома здравља
Раковица.

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 12
тел. 035/8155-101

Доктор медицине специјалиста
анестезиологије са
реаниматологијом
Доктор медицине
3 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник
РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/17, 95/18) и
посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Општој
болници Параћин. Назив и опис посла: у складу
са каталогом радних места.
ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе у оригиналу или
овереној копији следећа документа: диплома о
стеченом образовању одговарајућег профила;
уверење о положеном стручном испиту за радно место доктора медицине; уверење о положеном специјалистичком испиту за радно место
лекара специјалисте; уверење о држављанству
РС; извод из матичне књиге рођених; извод из
матичне књиге венчаних (ако је кандидат проБесплатна публикација о запошљавању

менио презиме); кратка биографија са адресом,
контакт телефоном, имејл-адресом. Кандидати су у обавези да на пријави наведу за која
радна места конкуришу (било да конкуришу на
једно радно место или на више радних места).
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања радног
односа изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој
способности за послове за које се заснива радни
однос; доказ да се против кандидата не води
кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га
чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или
полицијске станице); дозволу за рад – лиценцу
издату од надлежне коморе (ако је кандидат из
радног односа) или решење о упису у комору
(ако кандидат није у радном односу). Уколико
изабрани кандидат не достави горе наведене
документе у захтеваном року, са њим се неће
засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података
о личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге
сврхе. Подацима рукује и податке обрађује
Општа болница Параћин. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Оглас је објављен
и путем сајта Министарства здравља Републике Србије, на огласној табли интернет страници ОБ Параћин. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту / интернет
страници ОБ Параћин. Кандидати који не буду
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне
документације. Контакт телефон: 035/8155-101.
Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти,
преко писарнице ОБ Параћин или путем поште
на горенаведену адресу. Обавезно назначити
за које се радно место конкурише: „Пријава на
оглас за пријем у радни однос за радно место
_____ (навести тачан профил за који кандидат
подноси пријаву)“.

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

Медицински техничар општег смера
за потребе Службе за организацију,
планирање, евалуацију и медицинску
информатику, на одређено време од 12
месеци, пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник
РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/17) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Универзитетском клиничком центру Крагујевац. Посебан
услов за заснивање радног односа: радно или
волонтерско искуство у наведеној служби здравствене установе терцијарног нивоа здравствене заштите. 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. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту Универзитетског
клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs).
Кандидати који не буду изабрани могу захтевати
повраћај конкурсне документације. Телефон за
контакт: 034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице Универзитетског клиничког центра Крагујевац или
путем поште на горенаведену адресу. Обавезно
назначити за које се радно место конкурише:
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за
радно место ____ (навести тачан профил за који
кандидат подноси пријаву)“.

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

Струковни виши медицински
техничар општег смера

за потребе Службе за анестезију и
реанимацију, на одређено време до
повратка запосленог са дужег одсуства,
пробни рад од 3 месеца; више или
високо образовање

Струковни виши медицински
техничар општег смера

за потребе Центра за урологију Клинике
за урологију, нефрологију и дијализу, на
одређено време до повратка запосленог
са дужег одсуства, пробни рад од 3
месеца; више или високо образовање

Медицински техничар гинеколошкоакушерског смера, бабица
за потребе Клинике за гинекологију
и акушерство, на одређено време до
повратка запосленог са дужег одсуства,
пробни рад од 3 месеца, IV степен

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник
РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/17, 95/2018)
и посебни услови утврђени Правилником о
организацији и систематизацији послова у Универзитетском клиничком центру Крагујевац. Уз
пријаву се подносе у оригиналу или овереној
копији следећа документа: диплома о стеченом
образовању одговарајућег профила; сведочанства за сваки разред средње школе за радно
место медицинског техничара гинеколошко-аку-
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шерског смера бабица и педијатријског техничара; уверење о положеном стручном испиту одговарајућег профила; уверење о држављанству
РС, извод из матичне књиге рођених; извод из
матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратка биографија са адресом,
контакт телефоном, имејл-адресом. Кандидати
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.
Приликом заснивања радног односа, изабрани
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за
послове за које се заснива радни однос; доказ
да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу
и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван
за кривична дела која га чине неподобним за
рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице);
дозволу за рад – лиценцу коју је издала надлежна комора (ако је кандидат у радном односу)
или решење о упису у комору (ако кандидат
није у радном односу) за радно место. Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене
документе у захтеваном року, са њим се неће
засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података
о личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Универзитетски клинички центар Крагујевац. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Коначни резултати конкурса биће објављени на
сајту Универзитетског клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне
документације. Телефон за контакт: 034/505273. Пријаве се подносе лично, у затвореној
коверти, преко писарнице Универзитетског
клиничког центра Крагујевац или путем поште
на горенаведену адресу. Обавезно назначити
за које се радно место конкурише: „Пријава на
оглас за пријем у радни однос за радно место
____ (навести тачан профил за који кандидат
подноси пријаву)“.

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

Медицинска сестра – техничар

на одређено време (до истека
инструкције Министарства здравља број: 120-01-151/2020-02)
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, положен стручни испит, познавање рада
на рачунару. Опис посла по Правилнику о
унутрашњој организацији и систематизацији
послова у Дому здравља „Милоје Хаџић Шуле”
Рача. Заинтересовани кандидати уз пријаву на
оглас достављају и следећа оверена документа: фотокопију дипломе о завршеној школи,
уверење о положеном стручном испиту, фотокопију личне карте, потврду о радном искуству.
Рок за пријаву кандидата је 8 дана. Пријаве се
достављају на горенаведену адресу.

ЗУ „ЈУГОЛАБ“
21000 Нови Сад
Цара Душана 67

Медицинска сестра
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме – медицинска сестра. Рад у сменама. Пријаве слати на
e-mail: kancelarija@jugolab.rs.
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ПЕДИЈАТРИЈСКА ОРДИНАЦИЈА
„Др НИКОЛИЋ“
Нови Сад
e-mail: ordinacijanikolic@yahoo.com

Медицинска сестра – техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска
сестра, медицински техничар, основна информатичка обука, енглески језик почетни ниво. Слање
пријава на e-mail: ordinacijanikolic@yahoo.com.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1

Транспорт пацијената у операционе
сале
на одређено време 3 месеца
30 извршилаца

УСЛОВИ: завршена основна школа, I, II, III или
IV степен стручне спреме. Пријаве кандидата
на контакт телефон: 064/8069-972, од 07.00 до
12.00 часова.

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

разматране. Пријаве које пристигну по истеку
овог рока сматраће се неблаговременим и неће
бити разматране. Пријаве на оглас достављати
у затвореним ковертама путем поште на адресу
Специјална болница за плућне болести „Озрен“,
Сокобања, Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања,
уз напомену „Пријава на оглас за сервира“ или
лично у просторијама болнице.

Спремач/спремачица

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

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА

Доктор медицине

за потребе Службе за продужено лечење
и негу, на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене до
повратка са трудничког, породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: високо образовање: 1) на интегрисаним академским студијама, по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или 2) на основим студијама у трајању од најмање пет година, по пропису
који уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; положен стручни испит.
Приликом пријављивања на оглас потребно је
доставити следећа документа: пријаву на оглас
са кратком биографијом и контакт подацима;
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге венчаних (ако је
дошло до промене презимена). Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са документацијом доставити
на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење
за правне, кадровске и административне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни однос
за послове ________ (навести тачан профил за
који кандидат подноси пријаву)“.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ
„ОЗРЕН“ СОКОБАЊА

18230 Сокобања, Насеље Озрен бб
тел. 018/830-927

Сервир

на одређено време ради замене
радника на боловању

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

Медицинска сестра – техничар на
интензивоној нези нивоа 3
на одређено време по основу замене
до повратка радника са боловања,
Одељење хируршког интензивног
лечења

Медицинска сестра – техничар у
операционој сали

на одређено време по основу замене
до повратка радника са боловања,
Одељење анестезиологије са
реаниматологијом
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, педијатријског или општег смера; положен стручни испит;
најмање 6 (шест) месеци радног искуства на
пословима медицинске сестре – техничара. Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију;
фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о
завршеној школи; фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда
послодавца и сл.). Кандидати који испуњавају
услове из огласа могу бити позвани на разговор
ради пружања додатних података који могу бити
важни за одлуку о пријему претходно искуство
о раду, додатно образовање или способљеност,
дужина трајања школовања и сл.). Приликом
заснивања радног односа, кандидати су дужни
да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.
Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену адресу Клинике, са назнаком радног места за
које се конкурише. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД

УСЛОВИ: средња стручна спрема, III степен
стручности, конобар или сервир. Као доказе
о испуњености услова кандидати су дужни да
доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, оверену
фотокопију дипломе о завршеној средњој школи – III степен стручности, конобар или сервир.
Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити

11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Логопед

на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: дипломирани дефектолог – логопед.
Пријаве са кратком биографијом, адресом, кон-
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такт телефоном и неовереним фотокопијама
докумената којима се доказује испуњеност услова конкурса предају се преко писарнице Дома
здравља (III спрат, соба бр. 3) на наведеној
адреси са назнаком за који конкурс се подноси
пријава. Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се
не могу користити у друге сврхе. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Дома
здравља поред писарнице, а изабрани кандидат
ће бити лично обавештен телефонским путем.

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
“ЗВЕЗДАРА”
Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/3806-969

Медицинска сестра – техничар
општег смера
6 извршилаца

УСЛОВИ: средње образовање, стручни испит,
лиценца, најмање шест месеци радног искуства
у наведеном звању. Као доказе о испуњености
услова кандидати су обавезни да уз пријаву
доставе: пријаву на оглас са кратком биографијом и наведеном адресом и контакт телефоном (по могућству и електронска адреса), оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми, оригинал или оверену фотокопију доказа положеног стручног испита, оригинал или оверену фотокопију дозволе за рад
- лиценце издате од стране надлежне коморе
(или решења надлежне коморе о постојању
услова за издавање лиценце), оригинал или
оверену фотокопију доказа о радном искуству
у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује на којим пословима,
са којом стручном спремом и у ком временском
периоду је стечено радно искуство), а у року
од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови”, на адресу: Клиничко болнички центар “Звездара”, 11000 Београд, Димитрија Туцовића 161, са назнаком „За конкурс ради пријема
у радни однос“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве на оглас неће бити узете у разматрање.
Учесници у огласу писмено ће бити обавештени.

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
„ЗВЕЗДАРА“
Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/3806-969

Спремач – спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге
УСЛОВИ: основно образовање; најмање шест
месеци радног искуства у наведеном звању.
Као доказе о испуњености услова кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: пријаву
на оглас са кратком биографијом и наведеном
адресом и контакт телефоном (по могућству
и електронска адреса), оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оригинал или оверену фотокопију доказа
о радном искуству у струци (потврде, решења,
уговори или други акти којима се доказује на
којим пословима, са којом стручном спремом
и у ком временском периоду је стечено радно
искуство), а у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији Националне службе
за запошљавање „Послови”, на адресу: Клиничко-болнички центар „Звездара“, 11000 Београд,
Димитрија Туцовића 161, са назнаком „За конкурс ради пријема у радни однос“. Неблаговремене и непотпуне пријаве на оглас неће бити
узете у разматрање. Учесници у огласу писмено
ће бити обавештени.
Бесплатна публикација о запошљавању

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
„ЗВЕЗДАРА“
Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/3806-969

Доктор медицине специјалиста
педијатрије
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним
академским студијама, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра
2005. године и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника, на основним студијама у трајању од
најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником
о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника, стручни испит, лиценца, специјалистички
испит. Као доказе о испуњености услова кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: пријаву
на оглас са кратком биографијом и наведеном
адресом и контакт телефоном (по могућству
и електронска адреса), оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту, оверену фотокопију дозволе за рад – лиценце издате од стране
надлежне коморе (или решења надлежне коморе о постојању услова за издавање лиценце),
оригинал или оверену фотокопију доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком
временском периоду је стечено радно искуство),
а у року од 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“, на адресу: Клиничко болнички центар “Звездара”, 11000 Београд, Димитрија Туцовића 161, са назнаком „За конкурс
ради пријема у радни однос“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве на оглас неће бити узете у
разматрање. Учесници у огласу писмено ће бити
обавештени.

Дипломирани правник

у Одсеку јавних набавки, Служба за
правне и економско-финансијске
послове
УСЛОВИ: високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, односно специјалистичким струковним
студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; две
године радног искуства на пословима јавних
набавки у здравственој установи терцијалног
нивоа здравствене заштите, искуство у раду на
Порталу јавних набавки у складу са новим Законом о јавним набавкама као и познавање рада
на рачунару - ECDL сертификат. Као докаез о
испуњености услова кандидати су обавезни да
уз пријаву доставе: пријаву на оглас са кратком
биографијом и наведеном адресом и контакт
телефоном (по могућству и електронска адреса), оригинал или оверену фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми, оригинал или оверена фотокопију ECDL сертификата, оригинал или
оверену фотокопију доказа о радном искуству
у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује на којим пословима,
са којом стручном спремом и у ком временском
периоду је стечено радно искуство), а у року
од 8 дана од дана објављивања огласа у пуб-

ликацији Националне службе за запошљавање
„Послови“, на адресу: Клиничко-болнички центар „Звездара“, 11000 Београд, Димитрија Туцовића 161, са назнаком „За конкурс ради пријема
у радни однос“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве на оглас неће бити узете у разматрање.
Учесници у огласу писмено ће бити обавештени.

ОРДИНАЦИЈА „ПРЕМИУМ
ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЈА“
11070 Нови Београд
Булевар Арсенија Чарнојевића 174

Медицинска сестра – техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска
сестра – техничар или инструментарка, знање
енглеског језика (средњи ниво), стручни испит,
лиценца, пробни рад 3 месеца. Пријаве слати на
e-mail: boskopremiumclinic@gmail.com, у року од
15 дана од дана објављивања огласа.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЛАДОВО
19320 Кладово, Дунавска 1-3
тел. 019/801-116
e-mail: zckld@kladovonet.com

Медицинска сестра – техничар

за рад у Служби опште хирургије,
Одељење стационар, ОЈ Болница
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
законом, кандидат мора да испуњава и услове
у погледу стручне спреме / образовања: завршено средње образовање - средња медицинска школа одговарајућег смера (општег смера); стручни испит; лиценца издата од Коморе
медицинских сестара и здравствених техничара
Србије, најмање шест месеци радног искуства у
наведеном звању. Посебни услови: рад у сменама. Опис послова: утврђен Правилником о
организацији и систематизацији послова и радних мета Здравственог центра Кладово. Заинтересовани кандидати уз захтев о испуњености
услова подносе пријаву на оглас са кратком
биографијом, адресом и контакт телефоном:
оверену фотокопију дипломе о завршеној школи; оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; оверену фотокопију лиценце
за рад; доказ да се против кандидата не води
кривични поступак (уверење суда); уверење да
нису осуђивани за кривична дела која их чине
неподобним за рад у здравственој установи
(уверење из полицијске управе или полицијске
станице). Приликом заснивања радног односа,
кандидати су дужни да доставе лекарско уверење, као доказ о здравственој способности
за послове за које се заснива радни однос.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“.
Одлука о избору кандидата биће донете у року
од 30 (тридесет) дана од дана истека рока за
подношење пријава. Кандидати који не буду
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне
докуменатације. Пријавом на оглас пријављени кандидат даје сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подацима рукује и податке обрађује
Одљење за правне, кадровске и опште послове Здравственог центра Кладово. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Кандидати који
испуњавају услове огласа могу бити позвани
на разговор ради пружања додатних информација, које су од важности за доношење одлуке
о пријему. Коначну одлуку о избору кандидата доноси в. д. директора. Пријаве се подносе
лично или путем поште на адресу: Здравствени
центар Кладово, Дунавска 1-3, 19320 Кладово,
са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос “. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ
ПОМОЋ КРАГУЈЕВАЦ

ДОМ ЗДРАВЉА
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Оглас објављен у публикацији „Послови“ дана
08.09.2021. године, поништава се за радно
место: лекар опште медицине, на одређено време, због повећаног обима посла, до краја календарске године, VII/1 степен стручне спреме,
ради обављања послова – лекар опште медицине у екипи хитне медицинске помоћи, 1 извршилац. У осталом делу оглас остаје неизмењен.

на одређено време ради замене
одсутног запосленог до 31.12.2021.

34000 Крагујевац, Слободе бб
тел. 034/6312-306

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Доктор медицине специјалиста
неуропсихијатрије

на одређено време због замене радника
на боловању преко 30 дана
УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о
раду. Посебни услови: VII степен стручне спреме, доктор медицине специјалиста неуропсихијатрије, положен стручни испит. Кандидати су
обавезни да уз пријаву са биографијом доставе:
оверен препис или фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету; оверен препис
или фотокопију уверења о положеном стручном
испиту; потврду издату од стране Националне
службе за запошљавање о дужини чекања на
запослење; доказ о радном искуству у струци
након положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите (фотокопија
радне књижице или потврда послодавца); биографију са адресом и контакт телефон. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа.
Пријаве на оглас доставити лично или поштом
на адресу: Општа болница Алексинац, Момчила
Поповића 144, 18220 Алексинац, са назнаком:
„Пријава на оглас за пријем у радни однос“.
Пријаве са непотпуном документацијом, као и
неблаговремене пријаве, неће бити разматране.
Контакт телефон: 018/804-215, 018/804-211.

Доктор медицине специјалиста
гинекологије и акушерства

на одређено време због повећаног
обима пословања
УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о
раду. Посебни услови: VII степен стручне спреме, доктор медицине специјалиста гинекологије
и акушерства, положен стручни испит. Кандидати су обавезни да уз пријаву са биографијом
доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету; оверен препис или фотокопију уверења о положеном стручном испиту; потврду издату од стране
Националне службе за запошљавање о дужини
чекања на запослење; доказ о радном искуству
у струци након положеног стручног испита на
пословима пружања здравствене заштите (фотокопија радне књижице или потврда послодавца);
биографију са адресом и контакт телефон. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа.
Пријаве на оглас доставити лично или поштом
на адресу: Општа болница Алексинац, Момчила Поповића 144, 18220 Алексинац, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос”.
Пријаве са непотпуном документацијом, као и
неблаговремене пријаве, неће бити разматране.
Контакт телефон: 018/804-215, 018/804-211.

Посао се не чека,
посао се тражи
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12220 Велико Градиште
Војводе Путника 28

Доктор медицине

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа предвиђених Законом о раду,
кандидат је дужан да испуњава и следеће услове: завршен медицински факултет, положен
стручни испит, одобрење за самосталан рад
(лиценца или решење о упису у именик Лекарске коморе). Уз пријаву - молбу кандидати прилажу неоверене копије следеће документације:
диплома о стеченом образовању одговарајућег
профила; уверење о положеном стручном испиту; одобрење за самосталан рад (лиценца или
решење о упису у именик коморе); потпуна
лична и радна биографија са адресом, контакт
телефоном и имејл-адресом (преко којих ће се
вршити кореспонденција - заказивање интервјуа са кандидатима) и изјавом да није осуђиван. О потреби спровођења даљих разговора
са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради
пружања додатних података који могу бити
важни за одлуку о пријему, одлучиће директор.
Кандидати који не дођу на интервју неће бити
рангирани. Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос доноси директор. Пријавом на оглас кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља
Велико Градиште. Приликом заснивања радног
односа кандидат који се прима у радни однос
дужан је да достави лекарско уверење, доказ
да није осуђиван (уверење издаје МУП) и документацију претходно наведену уз пријаву/молбу, у оригиналу или оверене фотокопије. Рок
за подношење пријава на конкурс је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“, на интернет страници Националне службе
за запошљавање и Министарства здравља РС.
Пријаве на оглас достављати у затвореним
ковертама на писарници ДЗ Велико Градиште
или путем поште на горенаведену адресу, уз
напомену “Пријава на оглас”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.
По завршеном конкурсу предата документа неће
бити враћена кандидатима. Изабрани кандитат
ће бити лично обавештен телефонским путем.
За ближе информације можете се обратити на
телефон: 012/7160-700. Опис послова: утврђени
Правилником о организацији и систематизацији
послова Дома здравља Велико Градиште.

ОПШТА БОЛНИЦА
„Др АЛЕКСА САВИЋ“

18400 Прокупље, Пасјачка 2

Доктор медицине специјалиста
интерне медицине – супспецијалиста
кардиолог за рад у интензивној нези
нивоа 2, у Одсеку интензивне неге са
коронарном јединицом, пробни рад
од 3 месеца
УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним
академским студијама, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра
2005. године и завршена специјализација и ужа
специјализација из одређених грана медицине,
у складу са Правилником о специјализацијама
и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; на основним
студијама у трајању од најмање пет година по
пропису који је уређивао високо образовање

до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација и ужа специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником
о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника; стручни испит; лиценца; специјалистички испит; испит / рад из уже специјализације;
најмање четири године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине. Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију: пријаву са кратком биографију, адресом и
контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеном медицинском факултету; оверену фотокопију уверења (потврде) о
положеном стручном испиту; оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном специјалистичком испиту; оверену фотокопију уверења
(потврде) о положеном субспецијалистичком
испиту из уже специјализације; оверену фотокопију лиценце издате од надлежне коморе.

Виша медицинска сестра – техничар
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање, здравствене струке
на студијама првог степена (основне струковне/
академске 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. Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију: пријаву
са кратком биографију, адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе (уверења)
о завршеним основним струковним студијама
односно основним студијама здравствене струке;
оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту; оверену фотокопију
лиценце издате од надлежне коморе.

Медицинска сестра –техничар
пробни рад 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање, здравствене
струке, смер општи, педијатријски и гинеколошко-акушерски; стручни испит; лиценца.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе
следећу документацију: пријаву са кратком биографију, адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеној
средњој медицинској школи; оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном
испиту; оверену фотокопију лиценце издате од
надлежне коморе.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања. Оглас је објављен и
на веб-сајту Министарства здравља РС, вебсајту Опште болнице Прокупље и огласној
табли Опште болнице Прокупље. Пријаве се
достављају искључиво поштом у затвореним
ковертама са назнаком “Пријава на конкурс”, на
адресу: Општа болница “Др Алекса Савић” Прокупље, Одељење за правне послове, Пасјачка
2, 18400 Прокупље. Неблаговремена пријава
се неће разматрати и неотворена ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума када је
примљена. Пријава са непотпуним подацима и
непотпуном документацијом ће бити одбијена.
Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице
„Др Алекса Савић“ Прокупље.

Национална служба
за запошљавање

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

Медицина / Здравство и социјална заштита

ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ

Бујановац, Карађорђе Петровића 328
тел. 017/651-315

1. Медицинска сестра -техничар
на одређено време а најкасније до
31.12.2021.
3 извршиоца

УСЛОВИ: стручна спрема - образовање: на
основним студијама првог степена (струковне
академске) по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005.године, на основним студијама у трајању од најмање
две године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005.године или
средње образовање; стручни испит и лиценца.
Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас
подносе следећа документа: молбу за пријем са
кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, диплому о завршеној школи (оверена
фотокопија), уверење о положеном стручном
испиту (оверена фотокопија), решење о упису
у комору или лиценцу о раду (оверене фотокопије), извод из матичне књиге рођених (оверена
фотокопија), уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оверена фотокопија), уверење
општинског суда да се не води кривични поступак, не старије од 6 месеци, лекарско уверење,
не старије од 6 месеци. У захтеву (молби) кандидат треба навести документацију коју је доставио поводом огласа. Пријаве на оглас се могу
поднети лично у Дому здравља Бујановац, К.
Петровића 328, Бујановац, сваког радног дана
од 7.00 до 14.00 часова, у затвореној коверти
или послати препоручено поштом на адресу
Дома здравља Бујановац, са назнаком „За оглас
______ (навести радно место за које се конкурише)“. Оглас остаје отворен 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“, а након
објаве треба слати документа у Дому здравља
Бујановац. Оглас је објављен и на огласној табли и интернет презентацији Дома здравља, на
интерент страници Министарства здравља. Изабрани и неизабрани кандидати биће писмено
обавештени.

ДОМ ЗДРАВЉА СОКОБАЊА
18230 Сокобања
Митрополита Михаила 23
тел. 018/830-118

Доктор медицине

за рад у Служби за здравствену заштиту
одраслих са кућним лечењем, хитној
медицинској помоћи и здравственим
амбулантама
2 извршиоца
УСЛОВИ: високо образовање, VII/1 степен стручне спреме; медицински факултет на интегрисаним академским студијама, по прописима који
уређују високо образовање од 10. септембра
2005. године; на основним студијама у трајању
од најмање пет година, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; положен стручни испит; лиценца
или решење о упису у надлежној комори; најмање 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине; познавање рада на рачунару. Као
доказе о испуњености усова, кандидати су дужни да доставе: оверену фотокопију дипломе о
завршеној школи; оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце или решење о упису у комору;
уверење о држављанству не старије од 6 месеци; оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних; уверење суда да се не
води кривични поступак, уверење полицијске
управе да кандидат није осуђиван, не старије
од 6 месеци; CV - кратку биографију са адресом.
Пријавом на оглас кандидат дајесвоју сагласБесплатна публикација о запошљавању

ност за обраду података о личности у сврхе
података за пријем у радни однос. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Изабрани кандидати дужни су да доставе уверење
о здравственој способности за послове које ће
обављати и фотокопију личне карте. Потребна
документа, у затвореној коверти, доставити на
горе наведену адресу, са назнаком: „Пријава на
оглас“.

Здравство и социјална заштита
„ИЛИЋ ИЛИЋ“ ДОО

11000 Београд, Палилула
тел. 063/236-184
e-mail: drilicma@gmail.com

Социјални радник
на одређено време

Опис посла: рад у старачком дому.
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: мастер
социјални радник / дипломирани социјални радник, радно искуство небитно; обавезна лиценца за обављање основних стручних послова
социјалне заштите. Пријаве на конкурс слати
на e-mail: drilicma@gmail.com или на контакт
телефон: 063/236-184, у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БРУС
37220 Брус, Ослободилачка бб
тел. 037/3825-665

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: за директора центра за социјални рад
може бити именован: држављанин Републике
Србије, који је стекао високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући академски, односно
стручни назив утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно стручни
назив дипломирани социјални радник и има најмање пет година радног искуства у струци; да
поседује организаторске способности; да није
под истрагом и да се против њега не води кривични поступак; да није осуђиван. Уз пријаву на
конкурс кандидат подноси: извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија), доказ о стручној спреми,
доказ о радном искуству у струци, кратак опис
досадашњег радног ангажовања, уверење суда
да није под истрагом и да се против истог не
води кривични поступак, уверење да није осуђиван за кривично дело из групе кривичних дела
против живота и тела, против права човека и
грађанина, против права по основу рада, против
части и угледа, против полне слободе, против
брака и породице, против службене дужности,
као и против уставног уређења и безбедности
Републике Србије. Уз прописану конкурсну документацију кандидат подноси и програм рада за
мандатни период на који се врши именовање.
Изборни поступак спроводи Управни одбор Центра и у том поступку разматра приспеле пријаве, сачињава листу кандидата који су испунили прописане услове и доставља је, заједно са
својим мишљењем, надлежном органу јединице
локалне самоуправе. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и

непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве
са потребном документацијом слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс за именовање директора“. Конкурс је објављен и на
интернет презентацији и огласној табли Центра
за социјални рад Брус.

МЕЂУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД
КОСОВСКА МИТРОВИЦА

38220 Косовска Митровица, Немањина бб.
тел. 028/498-473

Послови социјалног рада
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, који је стекао високо образовање на
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 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
од 10. септембра 2005. године; (дипломирани социјални радник, психолог, педагог, специјални педагог); једна година радног искуства
на основним стручним пословима у социјалној заштити у складу са прописима којима се
уређује област социјалне заштите; знање рада
на рачунару; лиценца за обављање послова у
складу са законом којим се уређује социјална
заштита. Уз пријаву доставити потребну документацију: уверење да кандидат није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци или кривична дела
која га чине неподобним за обављање послова
у центру за социјални рад; оверена лиценца за
обављање основних стручних послова; потврда о радном искуству; оверен препис дипломе;
извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству

Административно-финансијски
послови
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, који је стекао средње образовање,
знање рада на рачунару. Уз пријаву доставити
потребну документацију: оверен препис дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, уверење да кандидат није
осуђиван. Рок за подношење пријава је осам
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на адресу: Међуопштински
центар за социјални рад Косовска Митровица,
Немањина бб, број телефона: 028/498-473.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
АЛЕКСАНДРОВАЦ
37230 Александровац
Виноградарска 6

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: 1) да кандидат има високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући академски, односно
стручни назив утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно стручни
назив дипломирани социјални радник; 2) да има
најмање пет година радног искуства у струци; 3)
да против њега није покренут кривични поступак и да није покренута истрага за кривична
дела која се гоне по службеној дужности; 4) да
није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 (шест) месеци; 5) да је
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држављанин Републике Србије; 6) да има општу
здравствену способност; 7) да поседује организаторске способности. Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 15 дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања у публикацији “Послови” НСЗ. Садржина пријаве на конкурс: име и презиме кандидата, датум и место
рођења, адреса становања, број телефона,
имејл-адреса, краћа радна биографија. Докази
које кандидат прилаже уз пријаву на конкурс:
1) оверену копију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, 2) доказ о радном искуству
у струци, 3) биографију - која мора да садржи
податке о врсти и дужини радног искуства са
описом послова на којима је кандидат радио,
4) подаци о стручном усавршавању и посебним
вештинама потребним за обављање послова
радног места (страни језик, рад на рачунару,
вештине комуникације), 5) програм рада за мандатни период за који се врши избор; 6) уверење
надлежног органа (не старије од 6 месеци) да
против њега није покренут кривични поступак
и да није покренута истрага за кривична дела
која се гоне по службеној дужности; 7) уверење
да није правоснажно осуђиван на безусловну
казну затвора од најмање 6 шест месеци; 8)
уверење о држављанству Републике Србије; 9)
извод из матичне књиге рођених; 10) очитану
личну карту; 11) доказ о општој здравственој
способности - лекарско уверење. Сви докази
прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни
бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова,
односно општинским управама, као поверени
посао). Пријаве на јавни конкурс подносе се
Управном одбору Центра за социјални рад Александровац, на адресу: Центар за социјални рад
Александровац, Виноградарска 6, 37230 Александровац. Документација се предаје лично или
путем препоручене пошиљке са назнаком “За
јавни конкурс”. Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве
уз које нису приложени сви тражени докази у
оригиналу или овереној фотокопији, биће одбачене и неће се узимати у разматрање.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
18360 Сврљиг, Хаџићева 10

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора центра за социјални рад
може бити именован држављанин Републике
Србије, који је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године и
одговарајући академски, односно стручни назив
утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани
социјални радник и има најмање пет година радног искуства у струци. Уз пријаву кандидати су
дужни да доставе и: програм рада за мандатни
период, биографију, диплому о стеченој стручној спреми, уверење о радном искуству у струци.
Кандидати треба да доставе и доказе о испуњавању општих услова прописаних законом: да су
држављани Републике Србије, да су пунолетни,
да нису осуђивани за кривично дело које их чини
неподобним за обављање функције директора. Пријаве са одговарајућом документацијом
подносе се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Адреса: Центар
за социјални рад општине Сврљиг, Хаџићева 10,
18360 Сврљиг, телефон: 018/821-038, са назнаком „Конкурс за именовање директора”.
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„ENERGY CONTACT MONT“
DOO KRAGUJEVAC
e-mail: info@energycontact.rs

КОМПАНИЈА „СЛОБОДА“

Електротехничар

Чачак, Ратка Митровића бб

на одређено време 3 месеца
3 извршиоца

Машинбравар

на одређено време,
уз могућност заснивања радног односа
на неодређено време
6 извршилаца
УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира на
занимање; радно искуство обавезно, најмање 4
године на наведеним пословима.
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да су држављани Републике Србије;
да нису осуђивани; да се против њих не води
кривични поступак. Кандидати, уз молбу и биографију (ЦВ), дужни су да доставе следеће доказе: диплому о стеченој стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ да нису осуђивани, доказ да се не
води кривични поступак. Оглас остаје отворен
15 дана од дана објављивања. Молбе са траженим доказима доставити на адресу: Компанија
„Слобода“, АД Чачак РЈ „Правни и кадровски
послови“, Ратка Митровића бб, Чачак. Непотпуне и неблаговремене молбе неће се разматрати.

„MARKO TRANS CARGO“ DOO
BEOGRAD

УСЛОВИ: IV ниво квалификације, електроструке; радно искуство није неопходно; возачка
дозвола Б категорије. Заинтересовани кандидати своју радну биографију треба да доставе
послодавцу на e-mail: info@energycontact.rs,
најкасније до 30.10.2021.

“MARKO TRANS CARGO“ DOO,
BEOGRAD
тел. 065/86-56-958
e-mail: office@markotc.com

За рад у Крагујевцу

Дипломирани грађевински инжењер
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII ниво квалификације, дипломирани
грађевински инжењер / инжењер хидротехнике;
пожељно радно искуство у области нискоградње
и хидротехнике; знање рада на рачунару (Word,
Excel, Интернет); пожељно поседовање лиценце
410, 412, 413 или 414; возачка дозвола Б категорије; енглески језик - средњи ниво.

Руковалац грађевинском
механизацијом

тел. 065/8400-901
e-mail: office@markotc.com

Дипломирани грађевински инжењер
за рад у Крагујевцу

Опис посла: праћење законске регулативе из
области грађевинарства; води и оптимизује
грађевинске послове; врши надзор над градилиштима; врши контролу изведених радова; преузима додељене уговоре и пројектну документацију; израђује динамички план извођења радова;
води грађевинске дневнике, обрачунске листове,
и др. документације; врши надзор над квалитетом и динамиком радова ангажованих коопераната; спроводи процедуру ИМС-а; израда студије,
експертизе и техничке документације; мерење и
мониторинг. У вези са хидротехничком проблематиком у пројектима заштите од поплава, уређење
водотокова, заштите инфраструктуре, наводњавања и одводњавања, снабдевања водом, каналисања и пречишћавања отпадних вода.
УСЛОВИ: VII ниво квалификације, смер дипломирани грађевински инжењер – нискоградња,
инжењер хидротехнике; радно искуство није
неопходно; возачка дозвола Б категорије;
знање рада на рачунару (Word, Excel, Интернет);
енглески језик – почетни ниво. Заинтересовани
кандидати своју радну биографију могу доставити
на имејл: office@markotc.com, могу да се јаве лично у просторије послодавца, адреса у Крагујевцу:
Саве Ковачевића 58А или могу да се јаве на контакт телефон: 065/8400-901, сваког радног дана
од 08 до 16 часова, најкасније до 24.10.2021.

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: I или II ниво квалификације, без обзира на занимање; пожељно радно искуство;
возачка дозвола Ц и Е категорије. Опис посла:
управљање грађевинским машинама, багером,
комбинованом машином, утоваривачем.

Грађевински техничар

на одређено време време 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV ниво квалификације, грађевински
техничар; потребно радно искуство у области
нискоградње и хидроградње; знање рада на
рачунару (Wорд, Еxцел, Интернет); возачка дозвола Б категорије; енглески језик - средњи ниво.

Дипломирани правник

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: VII ниво квалификације, смер: дипломирани правник; потребно радно искуство у
општим правним и кадровским пословима; рад на
рачунару (Word, Excel, Интернет); енглески језик
- почетни ниво; возачка дозвола Б категорије.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати своју радну биографију треба да доставе послодавцу на
e-mail: office@markotc.com, да се јаве лично у
просторије послодавца, адреса у Крагујевцу,
Саве Ковачевића 58А или на контакт телефон:
065/86-56-958, сваког радног дана од 08 до 16
часова, најкасније до 30.10.2021.

“ШУМАДИЈА СИРОВИНЕ“
ДОО КРАГУЈЕВАЦ

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

тел. 065/3053-203, 034/505-570
e-mail: sumadijasirovinekg@gmail.com

Заваривач – бравар

на одређено време 3 месеца
Опис посла: обрада метала, сечење.
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УСЛОВИ: I–III ниво квалификације, без обзира на занимање, потребно искуство за рад на
бренеру, потребно знање управљања апаратом
за сечење (бренер), одговарајућа здравствена
спрема (због природе посла - физички рад).

Мануелни радник за сортирање
отпада
на одређено 3 месеца
2 извршиоца

Опис посла: квантитативни и квалитативни
пријем робе, утовар - истовар робе.
УСЛОВИ: без обзира на ниво квалификације и
на занимање, радно искуство није неопходно,
одговарајућа здравствена спрема (због природе
посла – физички рад).
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати своју
радну биографију треба да доставе на e-mail:
sumadijasirovinekg@gmail.com или могу да се
јаве на контакт телефон: 065/3053-203 или
034/505-570, сваког радног дана од 08 до 15
часова, најкасније до 21.10.2021.

ГЕОДЕЗИЈА Д.А. ВУЧЕТИЋ
18000 Ниш, Светозара Марковића 1

Геометар

2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; геодетски
техничар - геометар. Заинтересовани кандидати
пријаве шаљу на мејл-адресу: geodezija.vucetic@
gmail.com или се јављају на контакт телефон:
065/202-8782.

„МОДЕНА ГРАДЊА“ ДОО ЗЛАТИБОР
НОВИ САД
Златибор, Тржни центар бб
тел. 064/6400-403

Економски/административни
техничар на одређено време
са местом рада на Златибору

УСЛОВИ: IV степен, завршена основна информатичка обука, возачка дозвола Б категорије,
енглески језик - средњи ниво. Особа за контакт:
Драгана Мишић, телефон: 064/640-0403. Оглас
је отворен до 01.11.2021. године.

Култура и информисање
НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ
11000 Београд, Француска 3
тел. 063/250-828

Заштитар

на одређено време
4 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; обука за
физичко-техничко обезбеђење и противпожарну
заштиту; лиценца за вршење основних послова
службеника обезбеђења са оружјем; лиценца
за вршење основних послова службеника обезбеђења без оружја; енглески језик – почетни
ниво. Предвиђен пробни рад. Заинтересовани кандидати треба да пошаљу ЦВ на e-mail:
ralergr@hotmail.com или да се јаве на бројеве
телефона: 062/273-826 или 063/250-828.

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ, СПОРТ И
ТУРИЗАМ ОПШТИНЕ БЕОЧИН
21300 Беочин, Трг цара Лазара 1
тел. 021/870-230

Мајстор одржавања
УСЛОВИ: да кандидат има средње образовање
техничког смера, изузетно основно образовање
и радно искуство на тим пословима стечено
даном ступања на снагу Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору; да има најмање три
године радног искуства; да има држављанство
Републике Србије; да има здравствену (психичку и физичку) способност за рад на пословима
радног места које се попуњава путем конкурса;
да није правноснажно осуђиван на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос
због теже повреде дужности из радног односа.
ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на
јавни конкурс: пријава са биографијом; извод из
матичне књиге рођених; уверење о држављанству; очитана лична карта или фотокопија личне карте; доказ о стеченом образовању (оверена фотокопија дипломе); уверење Министарства
унутрашњих послова - полицијске управе да
кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци,
не старије од шест месеци; уверење надлежног
суда да кандидат није под истрагом, не старије од шест месеци; уверење о здравственој
(психичкој и физичким) способности; потврда о досадашњем радном искуству. Пријаве на
конкурс са потребном документацијом доставити Центру за културу, спорт и туризам општине Беочин, Трг цара Лазара 1, Беочин, у року
од десет дана од дана оглашавања конкурса
у периодичном издању огласа организације
надлежне за послове запошљавања. Контакт
особа за информације Тања Дрљача, број телефона: 021/870-230. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

БИБЛИОТЕКА “ЈОВАН ТОМИЋ”
31320 Нова Варош, Карађорђева 36
тел. 062/8068-735, 033/644-72

Директор

на мандатни перод од 4 године

Пословни центри НСЗ
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: Општи услови: доказ о општој здравственој способности - лекарско уверење; уверење о држављанству РС; уверење надлежног
органа да кандидат није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање

шест месеци или за кажњиво дело које га чине
неподобним за обављање послова у државном
органу; уверење надлежног органа да против њега није покренута истрага ни подигнута
оптужница за кривична дела која се гоне по
службеној дужности; извод из матичне књиге
рођених; очитана лична карта. Уверења којима се доказује испуњеност ових услова не могу
бити старија од 6 месеци. Посебни услови: VII/1
степен стручне спреме (доказ: оверена копија
дипломе); најмање пет година радног искуства
у култури (оверена копија радне књижице и
докази о искуству у култури - уверења, потврде,
решења и др.); положен стучни испит у библиотечко- информационој делатности. Осим тога,
конкурсна документација треба да садржи и:
биографију и програм рада и развоја установе.
Пријаве са потребним доказима доставити на
горенаведену адресу, са назнаком “За управни
одбор” у року од 8 дана од дана објављивања
огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. О исходу огласа кандидати
ће бити писмено обавештени.

НАРОДНИ МУЗЕЈ ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Драгослава Срејовића 2

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора мора да
испуњава следеће услове: 1) висока стручна
спрема односно стечено високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске
студије); или високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, друштвеног смера или уметничке академије; 2) да има најмање пет (5) година радног
искуства у струци; 3) да се против кандидата
не води истрага и да није подигнута оптужница
за кривична дела за која се гони по службеној
дужности, као и да није осуђиван за кривична
дела која га чине недостојним за обављање
дужности директора; 4) знање рада на рачунару 5) држављанство Републике Србије; 6) општа
здравствена способност.
ОСТАЛО: Конкурсна документација за избор
кандидата за директора треба да садржи следеће доказе: 1) предлог програма рада и развоја
Музеја за период од четири године; 2) диплому или уверење о стеченој стручној спреми;
3) радну книжицу, односно други доказ о радном искуству (уговори, потврде и др.), из којих
се може утврдити на којим пословима и с којом
стручном спремом је стечено радно искуство; 4)
биографију која садржи податке о досадашњем
раду и оствареним резултатима; 5) доказ о
познавању рада на рачунару; 6) уверење, не
старије од шест месеци, да се против кандидата
не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони
по службеној дужности; 7) уверење да кандидат није правоснажно осуђиван; 8) уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од
шест месеци); 9) извод из матичне књиге рођених; 10) фотокопију личне карте; 11) лекарско
уверење. Конкурсна документација прилаже се
у оригиналу или копији овереној код надлежног
органа. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази, Управни
одбор одбацује закључком против кога се може
изјавити жалба оснивачу у року од три (3) дана
од дана достављања закључка. Жалба не задржава извршење закључка. Директор се именује
на период од 4 године. Пријаву са конкурсном
документацијом, са назнаком „За конкурс”, поднети поштом на адресу Народни музеј Зајечар,
Драгослава Срејовића 2, 19000 Зајечар, или
лично, сваког радног дана од 9 до 14 часова на
истој адреси. Рок за подношење пријаве је осам
дана од дана објављивања јавног конкурса код
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Националне службе за запошљавање у публикацији „Послови”. За сва обавештења о јавном
конкурсу кандидати се могу обратити на телефон Народног музеја: 019/422-930, сваког радног
дана од 9 до 11 часова. Јавни конкурс за избор
директора Народног музеја „Зајечар” у Зајечару објављује се на сајту Националне службе за
запошљавање, у публикацији „Послови”, на огласној табли Народног музеја Зајечар у Зајечару и у
дневном листу „Вечерње новости”, које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије

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.

коју се бира. Остали услови утврђени су чланом
74 став 8 и чланом 75 став 1 Закона о високом
образовању („Службени гласник РС”, број 88/17,
73/18, 27/18 – др. закон, 67/19, 6/20 – др. закони, 11/21 – аутентично тумачење, 67/21 и 67/21
– др. закон) и чланом 112 и 115 Статута Универзитета у Београду – Правног факултета.

них и уверење о држављанству), подноси се у
писарници Универзитета у Београду – Правног
факултета, Булевар краља Александра 67, од
8.00 до 15.00 часова, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса или поштом.

3. Наставник у звању доцента за
ужу научну област Економија и
право (Економска анализа права),
предмет: Основи економије

11080 Београд
Земун, Добановачки пут 34

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за
коју се бира. Остали услови утврђени су чланом
74 став 6 и чланом 75 став 1 Закона о високом
образовању („Службени гласник РС“, број 88/17,
73/18, 27/18 – др. закон, 67/19, 6/20 – др. закони, 11/21 – аутентично тумачење, 67/21 и 67/21
– др. закон) и чланом 112 и 115 Статута Универзитета у Београду – Правног факултета.

4. Сарадник у звању асистента
са докторатом за Пословноправну
ужу научну област, предмет:
Трговинско право
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни
степен доктора наука из научне области за коју
се бира. Остали услови утврђени су чланом 82
став 1 и чланом 85 Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, број 88/17, 73/18,
27/18 – др. закон, 67/19, 6/20 – др. закони,
11/21 – аутентично тумачење, 67/21 и 67/21 –
др. закон) и чланом 117 Статута Универзитета у
Београду – Правног факултета.

5. Сарадник у звању асистента
за ужу научну област
Социологија права, предмет:
Основи социологије права
на одређено време од 3 године

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, студент
докторских академских студија који је претходне
нивое студија завршио са укупном оценом најмање 8 (осам) и који показује смисао за наставни рад. Овај као и остали услови утврђени су
чланом 117 Статута Универзитета у Београду
– Правног факултета и чланом 29 Правилника
о унутрашњој организацији и систематизацији
послова на Правном факултету Универзитета у
Београду, 01-број: 2389/1 од 25.12.2018. године.

1. Наставник у звању редовног
професора за Радноправну ужу
научну област, предмети: Радно
право и Међународно радно право

6. Сарадник у звању сарадник у
настави за Међународноправну
ужу научну област, предмети:
Дипломатско и конзуларно право и
Међународно хуманитарно право

Б Е О Г РА Д

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни
степен доктора наука из научне области за коју
се бира. Остали услови утврђени су чланом 74
став 10 и чланом 75 став 1 Закона о високом
образовању („Службени гласник РС”, број 88/17,
73/18, 27/18 – др. закон, 67/19, 6/20 – др. закони, 11/21 – аутентично тумачење, 67/21 и 67/21
– др. закон) и чланом 112 и 115 Статута Универзитета у Београду – Правног факултета.

2. Наставник у звању ванредног
професора за Пословноправну
ужу научну област, предмети:
Трговинско право и Саобраћајно
право
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за
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на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, студент
мастер академских или специјалистичких студија који је претходне нивое студија завршио
са укупном оценом најмање 8 (осам) и који
показује смисао за наставни рад. Овај као и
остали услови утврђени су чланом 117 Статута
Универзитета у Београду – Правног факултета
и чланом 30 Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова на Правном
факултету Универзитета у Београду, 01-број:
2389/1 од 25.12.2018. године.
ОСТАЛО: Обавезна, својеручно потписана,
пријава кандидата (у три примерка, слободна
форма, са наведеним контактима), са прилозима у једном примерку (биографија, списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој
стручној спреми, извод из матичне књиге рође-

ВРТИЋ „ДЕТЛИЋ“

Медицинска сестра – васпитач

за послове неге и васпитања у јасленој
групи, на одређено време до повратка
одсутног радника, пробни рад два месеца
УСЛОВИ: стручна спрема: средња медицинска
школа, IV степен; потребне су комуникацијске
вештине, лиценца је пожељна али није услов,
радно искуство пожељно али није услов.

ГРАФИЧКО-МЕДИЈСКА ШКОЛА
11070 Нови Београд
Отона Жупанчича 19
тел. 011/2696-931

Наставник филозофије

са 45% радног времена, на одређено
време док траје мандат директора школе
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
прописане чл. 139 Закона о основама система
образовања и васпитања; да имају одговарајуће
образовање у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама у подручју рада Хемија,
неметали и графичарство, односно Правилником о степену и врсти образовања наставника
из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама; да имају
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њих није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да имају
држављанство Републике Србије; да знају српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима се доставља пре закључења
уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати поред биографије треба да приложе (у
оригиналу или оверене копије): диплому о стеченом образовању, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности (уверење из евиденције МУП-а да
нису осуђивани за наведена кривична дела, не
старије од 6 месеци) и уверење из суда да није
покренут кривични поступак, донета наредба
о спровођењу истраге, покренута оптужница
или донето решење о одређивању притвора, не
старије од 6 месеци). У поступку одлучивања о
избору наставника комисија врши избор кандидата које упућује на претходну проверу психофизичких способности за рад са ученицима
које врши надлежна служба за запошљавање
применом стандардизованих поступака. Лекар-
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ско уверење као доказ доставља кандидат који
буде изабран пре закључења уговора о раду.
Пријаве слати на наведену адресу, са назнаком
„За конкурс“.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11120 Београд
Булевар краља Александра 73

Доцент за ужу научну област
Техничка механика и теорија
конструкција

на одређено време од пет година
3 извршиоца
УСЛОВИ: Општи услови: VIII степен стручне
спреме, докторат из уже научне области за коју
се кандидат бира. Кандидати, поред општих
услова, треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању,
Статута Универзитета у Београду и Статута
Грађевинског факултета Универзитета у Београду, као и других општих аката Универзитета
и Факултета. Уз пријаву доставити: биографију
са подацима о досадашњем раду, списак научних радова и оверен препис диплома. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања
кoнкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узети у разматрање.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
„БРАЋА СТАМЕНКОВИЋ“

11000 Београд, Митрополита Петра 8
тел. 011/2763-040

Андрагошки асистент

на одређено време до краја школске
године (31.08.2022), место рада у
управи школе у Митрополита Петра 8,
школској згради у Војводе Миленка 33
и на пунктовима
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање, IV степен стручне спреме; 2) да има
физичку психичку и здравствену спососбност за
рад са децом и ученицинма; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 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. Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос
и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из става 1 тачке 1) 3)–5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ
из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре
закључења уговора о раду. Додатна знања: обука за андрагошког асистента (уводни модул);
познавање рада на рачунару.
ОСТАЛО: Докази о испуњавању услова: пријавни формулар са интернет сајта Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, потписана биографија кандидата, оргинал/оверена
копија дипломе, оргинал/оверена копија уверења о држављанству, оргинал/оверена копија
уверења о неосуђиваности, извод из казнене
евиденције Министарства унутрашњих послова. Кандидати који буду изабрани у ужи избор
Бесплатна публикација о запошљавању

биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима. Кандидат
који буде изабран пре закључења уговора о
раду доставља уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и
ученицима. Додатна обавештења о јавном конкурсу могу се добити код секретара школе на
тел. 011/2763-040. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Документацију слати поштом или
доставити на адресу школе: Митрополита Петра
8, 11000 Београд.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2027-809

Асистент са докторатом за ужу
научну област Рачунарство и
информатика
на одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: доктор наука – рачунарске науке, доктор рачунарских наука. Ближи услови за избор
су утврђени чл. 85 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 73/2018,
27/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др.
закони) и чланом 91 Статута Математичког
факултета. Приликом конкурисања потребно
је поднети: молбу, биографију, оверену копију
дипломе и списак научних радова и сепарате
истих. Молбе са потребним документима могу
се доставити Факултету на наведену адресу или
лично предати у Секретаријат Факултета, сваког
радног дана од 10 до 15 часова, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса.

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

Референт за правне кадровске и
административне послове
УСЛОВИ: прописани чланом 139 став 1 Закона
о основама система образовања и васпитања и:
1) да кандидат има одговарајуће средње образовање – средња стручна школа у четворогодишњем трајању, правно-биротехничке струке;
2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Услови се доказују
приликом пријема у радни однос и проверавају
се у току рада. Докази о испуњености услова из
става 1 тачке 1), 3)–5) члана 139 Закона саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става
1 тачка 2) прибавља се пре закључења уговора
о раду.
ОСТАЛО: Уз одштампан и попуњен формулар
за пријаву на конкурс (са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја), кандидат подноси следећу
документацију: биографске податке, односно
радну биографију, диплому, односно уверење

о завршеном одговарајућем средњем образовању, доказ издат од одговарајуће високошколске установе о знању језика на ком се остварује
образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику);
доказ да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела наведена у условима конкурса (уверење издато од стране МУП-а,
не старије од 6 месеци); уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених (са холограмом). Лекарско уверење доставља се пре
закључења уговора о раду. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Сви
наведени докази морају бити у оригиналу или
оверене копије које нису старије од 6 месеци.
Кандидати који испуњавају услове за пријем у
радни однос, а који су изабрани у ужи избор,
биће упућени на претходну психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања. Пријаве за конкурс доставити на наведену адресу Школе, са назнаком: „За конкурс за
референта за правне кадровске и административне послове“. Контакт тел. 011/3225-894.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИП СЛАВЕНСКИ“

11000 Београд, Радослава Грујића 2а

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи и
одређених стручних предмета у
стручној школи – предмет Удараљке
на одређено време, замена одсутног
запосленог преко 60 дана

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи и
одређених стручних предмета у
стручној школи – предмет Удараљке
– предмет Историја музике и
музички облици
на одређено време, замена одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са
чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020),
чланом 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 18/13
и 2/17, 9/2019 и 1/2020) и чл. 3 и 4 Правилника о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним и уметничким школама у подручју
рада Култура, уметност и јавно информисање
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр.
16/15, 11/16 и 2/17, 9/2019).
ОСТАЛО: Кандидати подносе: одштампан и
попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, биографију са следећим
доказима о испуњености услова: 1. доказ о стеченом образовању (оверена фотокопија дипломе и додатка дипломи); 2. доказ о образовању
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно уверење да су у току студија
положили испите из педагогије и психологије
или доказ да су положили стручни испит за
лиценцу (у складу са чл. 142 Закона о основама
система образовања и васпитања); 3. уверење
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старији од 6 месеци); 4. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старији од 6 месеци); 5. уверење о
неосуђиваности прибављено од надлежног органа МУП-а (оригинал или оверена фотокопија, не
старије од 6 месеци); 6. доказ о знању српског
језика (подноси кандидат који средње, високо образовање није стекао на српском језику),
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издат од одговарајуће високошколске установе. Доказ о поседовању психичке. физичке и
здравствене способности за рад са ученицима
(лекарско уверење) кандидат доставља пре
закључења уговора о раду. Неблаговремене
и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање. Пријаве се подносе на наведену адресу
школе, са назнаком „За конкурс“.

ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР
„ЈЕЖЕВА КУЋИЦА“
11070 Нови Београд
Омладинских бригада 30
тел. 060/4040-789

Помоћ у едукацији деце
пробни рад 1 месец
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, професор разредне наставе или наставник разредне наставе. Пријаве слати на e-mail: jezicinfo@
gmail.com, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
11000 Београд
Катарине Амброзић 3

Наставник у звање вишег предавача
за ужу стручну област
Дизајн индустријских производа
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Поред општих услова које предвиђа
Закон о раду, кандидати треба да имају одговарајући академски назив: у звање вишег предавача може бити изабрано лице које има научни назив доктора наука у складу са општим
актима високошколске установе. Уз пријаву
учесници конкурса су дужни да поднесу: радну биографију – која треба да садржи следеће податке: личне податке (име и презиме,
податке о рођењу – дан, месец и година, место
рођења, општина); држављанство, телефон и
имејл; податке 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; 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;
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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. Напомена: моле се кандидати
да биографске податке и податке о научноистраживачком, стручном и професионалном
доприносу, осим у штампаној форми доставе
и на CD-у; 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;
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; 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); друге податке за
које кандидат сматра да су битни.

де, 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.

Доставити 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, потвр-

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

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд
Чика Љубина 18-20

Редовни професор за ужу научну
област Општа психологија
предност имају кандидати чије је
тежиште истраживања
Клиничка психологија

Редовни професор за ужу научну
област Општа психологија
Доцент за ужу научну област
Општа филозофија

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

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд
Краљице Марије 16

Сарадник у звању асистента
за ужу научну област
Индустријско инжењерство

на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, мастер инжењер машинства или мастер инжењер
индустријског инжењерства и други услови
утврђени чланом 84 Закона о високом образовању и чланом 135 Статута Машинског
факултета.
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Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

11400 Младеновац, Космајска 47
тел./факс: 011/8231-361
e-mail: osvetisava15@gmail.com

Професор историје

са 40% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2022. године
УСЛОВИ: Услови које кандидати требају да
испуњавају: за радно место професор историје
– да кандидат има одговарајуће високо образовање; да испуњава посебне услове из члана 139
и 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017,
27/2018, 10/2019 - др. закони и 6/2020); за радно место педагошки асистент – средње образовање у четворогодишњем трајању; знање ромског језика; да има савладан програм обуке у
складу са Правилником о педагошком и андрагошком асистенту. Сви кандидати уз пријавни формулар који се може наћи на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја на конкурс са кратком
биографијом поднесе доказе о: 1. одговарајућој
врсти и степену стручне спреме (оверену фотокопију дипломе); уколико не поседује образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установиу току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова, дужни су да исто стекну у року од једне
а највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу; 2. психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са децом и ученицима; 3. потврду да нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од шест месеци); 5. извод
из матичне књиге рођених (не старије од шест
месеци); 6. доказ о познавању српског језика и
језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад. Докази о испуњености услова под тачком
1, 3, 4, 5 саставни су део пријаве на конкурс, а
доказ из тачке 2 прибавља се пре закључења
уговора о раду. У поступку одлучивања о избору по конкурсу, комисија ће кандидате који уђу
у ужи избор упутити на претходну психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима које врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандаризованих
поступака, у складу са чланом 154 ст. 5 Закона о
основама система васпитања и образовања. Рок
за пријављивање кандидата је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве
и пријаве без доказа о испуњавању свих услова конкурса неће се разматрати. Пријаве слати
на адресу: ОШ „Свети Сава“, Младеновац, Космајска 47 или донети лично у просторије школе,
радним даном од 8.00 до 12.00 часова.

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

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

Наставник за ужу научну област
Економија и финансирање, предмети
из области Рачуноводства
на неодређено или одређено време
од 5 година

УСЛОВИ: за избор наставника прописани су
Законом о високом образовању, Статутом
и општим актима Факултета за примењени
менаџмент, економију и финансије. Пријаве са
биографијом и доказима о испуњености услова (оверене копије диплома, списак научних и
стручних радова и др.) достављају се у року од
15 дана од дана објављивања конкурса.

ПУ „ДЕЧИЈИ ОСМЕХ“
11271 Сурчин, Војвођанска 448а
тел. 069/1515-600

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора установе треба
да испуњава услове предвиђене чл. 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања (,,Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 – др.
закони, 10/2019 – даље Закон). Кандидат треба
да: 1. има одговарајуће образовање прописано
чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона за васпитача
и стручног сарадника; 2. поседовање дозволе
за рад (лиценце); 3. има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 4. има обуку и положен испит за директора установе (изабрани директор који нема
положен испит за директора, дужан је да га
положи у року од две године од дана ступања
на дужност); 5. има држављанство Републике
Србије; 6. зна српског језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад; 7. није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, нити за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 8. има најмање
осам година рада у предшколској установи на
пословима васпитања и образовања, након
стеченог одговарајућег образовања. Дужност
директора установе може да обавља и лице које
испуњава услове прописане чл. 139 и које има
одговарајуће образовање из члана 140 став 3
Закона за васпитача, дозволу за рад, обуку и
положен испит за директора установе и најмање
десет година рада у предшколској установи на
пословима васпитања и образовања, након
стеченог одговарајућег образовања. Докази о
испуњености услова под 1), 2), 4), 5), 6), 7) и 8)
су саставни део пријаве на конкурс, а доказ под
тачком 3) прибавља се пре закључења уговора
о раду.
ОСТАЛО: Уз својеручно потписану пријаву на
конкурс кандидат доставља: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању (не старије од 6 месеци); оверену фото-

копију уверења о положеном стручном испиту,
односно лиценци (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе (изабрани
директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року од две године
од дана ступања на дужност); потврду о радном
стажу у области васпитања и образовања, након
стеченог одговарајућег образовања; оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци);
оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења
(не старије од 6 месеци) из надлежне службе
Министарства унутрашњих послова да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утвђено дискриминаторно
понашање; доказ о знању српског језика, уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника), ако га поседује; доказ
о резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (само
кандидати који су претходно обављали дужност
директора установе); лекарско уверење да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци); биографију са кратким прегледом кретања
у служби и предлогом програма рада директора
установе. Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве се
достављају у затвореној коверти са назнаком,
„Конкурс за директора“, препорученом пошиљком или лично на адресу установе Предшколска установа „Дечији осмех“, 11271 Сурчин,
Војвођанска 448а. Сва потребна обавештења
о конкурсу могу се добити на број телефона:
069/1515-600.

ОШ „АРЧИБАЛД РАЈС”
11000 Београд – Палилула
Патриса Лумумбе 5
тел. 011/2772-563

Педагошки асистент

на одређено време до краја
школске 2021/2022. године
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних Законом о раду треба да испуњавају и
посебне услове прописане чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања и
Правилником о организацији и систематизацији
послова у ОШ „Др Арчибалд Рајс“: 1) IV степен
стручне спреме; 2) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са ђацима и ученицима (лекарско уверење о томе као
доказ доставља кандидат који буде изабран,
пре закључења уговора о раду); 3) да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
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против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да имају држављанство Републике Србије; 5)
да знају српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику, кандидат доставља доказ одговарајуће
високошколске установе надлежне за издавање
таквих документа о познавању језика на коме се
изводи образовно-васпитни рад); 6) да су завршили обуку за педагошког асистента (завршен
прописан програм обуке за рад са децом и ученицима ромске националне мањине); 7) да знају
ромски језик. Уз пријаву на конкурс кандидат
доставља: попуњен пријавни формулар који се
налази на сајту Министарства просвете, науке
и технолошког развоја Републике Србије; биографију (CV); доказ о одговарајућем образовању
(оверене копије дипломе не старије од 6 месеци); доказ да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање које издаје МУП, оригинал
или оверена копија, да није старије од 6 месеци); уверење о држављанству Републике Србије
(да није старије од 6 месеци оригинал или оверена копија); извод из матичне књиге рођених
(да није старији од 6 месеци, оригинал или оверена копија); доказ о похађању обуке за педагошког асистента (оверену потврду да није старија од 6 месеци); доказ о знању ромског језика
(оверено уверење да није старије од 6 месеци).
Доказ о знању српског језика достављају само
кандидати који одговарајуће знање нису стекли
на српском језику. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у
разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању
услова конкурса достављају се поштом на адресу: ОШ „Др Арчибалд Рајс“, Патриса Лумумбе 5,
са назнаком „Пријава на конкурс“ или лично у
школи, радним данима од 08 до 14 часова. Контакт телефон: 011/2772-563.

БОР
ОШ „МИЛАДИН БУЧАНОВИЋ“
19256 Јасиково, Влаоле бб
тел. 065/3583-744, 030/576-316

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог
образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања, то
јест високо образовање стечено: 1) на студијама другог степена – мастер академске студије,
мастер струковне студије или специјалистичке академске студије (студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука, у ком случају је неопходна
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завршеност студија првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета); или 2) на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године), за
наставника основне школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце)
наставника, васпитача и стручног сарадника;
обука и положен испит за директора установе
(кандидат који нема положен испит за директора може бити изабран, али ће бити дужан
да испит за директора установе положи у року
од две године од дана ступања на дужност);
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима;
поседовање држављанства Републике Србије;
знање српског језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за кандидата није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања. 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, за директора школе може бити
изабрано и лице које, уз испуњеност осталих
горе наведених услова, има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 истог закона, то
јест високо образовање стечено на студијама
првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије) или на студијама у трајању од три године,
или више образовање за наставника основне
школе, дозволу за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника, обуку и положен испит
за директора установе и најмање десет година
рада на пословима образовања и васпитања у
установи, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је
15 дана од дана објављивања. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да поднесе: оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању;
уверење о држављанству (не старије од шест
месеци), у оригиналу или овереној фотокопији;
извод из матичне књиге рођених, у оригиналу
или овереној фотокопији; оверену фотокопију
или оригинал документа о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту; доказ
о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања из чл. 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања – уверење казнене евиденције надлежне
полицијске управе МУП-а, не старије од 30 дана
у оригиналу или овереној фотокопији; доказ
да против кандидата није покренут кривични
поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није
претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога – за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита и друга кривична дела против
службене дужности, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом

– без обзира на изречену кривичну санкцију;
уверење надлежног основног и вишег суда,
не старије од 30 дана, у оригиналу или овереној фотокопији; доказ о знању српског језика
и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на том језику), у оригиналу или у овереној фотокопији; оверену фотокопију лиценце за директора установе (ако је
кандидат поседује), односно одговарајући доказ
о похађаном прописаном програму обуке за
директора установе, у овереној фотокопији (ако
кандидат поседује); потврду о радном искуству
на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања, у складу
са Законом; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника), односно установе и оцену спољашњег вредновања (само кандидати
који су претходно обављали дужност директора установе); документ о прегледу кретања у
служби са биографским подацима; предлог програма рада школе (у штампаној форми или на
ЦД-у). Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и
ученицима доставља именовани кандидат пре
закључења уговора о раду на одређено време,
односно пре доношења решења о премештају
на радно место директора. Ближе информације
о конкурсу могу се добити на тел. број 065/3583744 и 030/576-316. Пријаве са доказима и одговарајућим документима достављају се у затвореним ковертама, са назнаком „За конкурс за
директора“, лично или поштом на адресу школе: ОШ „Миладин Бучановић“, Влаоле бб, 19256
Јасиково. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕРА РАДОСАВЉЕВИЋ“
19300 Неготин
Јована Јовановића Змаја бб.
тел. 019/545-085, 019/542-737

Андрагошки асистент

на одређено време за школску 2021/2022.
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове за пријем у радни однос прописане чланом
139 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017,
27/2018 и 10/2019), и то: да имају одговарајуће
образовање у складу са чланом 8 Правилника о
педагошком асистенту и андрагошком асистенту; да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да
нису осуђивани правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да имају држављанство Републике Србије; да
знају српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС и одштампан и попуњен
пријавни формулар достављају школи заједно са
потребном документацијом у затвореној коверти, лично или поштом на горенаведену адресу,
са назнаком „За конкурсну комисију“. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
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вања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија неће
разматрати. Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да приложе: кратку радну биографију,
диплому о стеченом образовању или уверење
о дипломирању (оригинал или оверену копију),
сертификат о савладаном програму обуке „Интегрални програм обуке за остваривање основног
образовања одраслих по моделу функционалног основног образовања одраслих“, уверење
надлежне полицијске управе да није правноснажно осуђиван за кривична дела прописана
чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (уверење треба да буде издато након расписивања конкурса), уверење о држављанству Републике Србије
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену
копију), извод из матичне књиге рођених – нови
образац (оригинал или оверену копију), доказ о
познавању српског језика (овај доказ доставља
само кандидат који одговарајуће образовање
није стекао на српском језику). Лекарско уверење (доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима)
доставља кандидат који буде примљен у радни
однос, пре закључења уговора о раду.

ОШ „СВЕТИ САВА“
19210 Бор, Моше Пијаде 31
тел. 030/421-688

Педагошки асистент

са 50% радног времена, на одређено
време до краја школске 2021/2022.
године, односно до 31.08.2022. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
утврђене у члану 139 Закона о основама система образовања и васпитања: 1. да има одговарајуће образовање: IV степен стручне спреме,
завршен програм обуке за педагошког асистента; 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 има држављанство Републике
Србије; 5. да зна српски језик и ромски језик
(у складу са чланом 139 став 1 тачка 4) Закона
о основама система образовања и васпитања).
Докази о испуњености услова из тачке 1, 3 и
4 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о
испуњености услова из тачке 2 пре закључења
уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: попуњен и одштампан пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (оригинал
или оверене копије); доказ о стручној спреми;
доказ да кандидат има завршену обуку за педагошког асистента, (сертификат издат од стране
министарства надлежног за послове образовања); уверење о држављанству (не старије од
шест месеци); извод из матичне књиге рођених;
очитану личну карту (или фотокопију). Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране, а сви кандидати у пријави треба да
наведу број телефона. Пријаве слати на горе
наведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за радно место педагошког асистента“ или
донети лично код секретара школе.
Бесплатна публикација о запошљавању

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Асистент за ужу научну област
Економија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом и Статутом Техничког факултета, као
и Правилником о стицању звања и заснивању
радног односа универзитетских наставника и
сарадника на Техничком факултету, кандидат
треба да испуњава и следеће посебне услове
за рад: VII/1 степен стручне спреме, мастер
економиста и уписане докторске академске студије на економском факултету. Остали услови
утврђени су одредбом члана 84 Закона о високом образовању (“Сл. гл. РС”, бр. 88/2017) и
чл. 109, 116 и 117 Статута Техничког факултета у Бору, као и Правилником о стицању звања
и заснивању радног односа универзитетских
наставника и сарадника на Техничком факултету у Бору

Асистент за ужу научну област
Прерађивачка металургија и
метални материјали

на студијском програму Рударско инжењерство.
Остали услови утврђени су одредбом члана 83
Закона о високом образовању (“Сл. гл. РС”, бр.
88/2017) и чл. 109 Статута Техничког факултета
у Бору.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс неопходно је
доставити доказе о испуњености услова конкурса (биографија, списак радова, копиране стране
научних и стручних рацова, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда
надлежног органа о непостојању сметње из
члана 72 став 4 Закона о високом образовању
– Сектор аналитике полицијске управе МУП-а),
документа у оригиналу или овереном препису.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Пријаве на конкурс са доказима о
испуњавању услова конкурса, достављају се на
адресу: Технички факултет у Бору, Војске Југославије 12,19210 Бор. Рок за пријаву по конкурсу је 15 дана од дана објављивања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НЕВЕН”
19320 Кладово, 22. септембар 54

на одређено време од 3 године

Кувар

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом и Статутом Техничког факултета, као
и Правилником о стицању звања и заснивању
радног односа универзитетских наставника и
сарадника на Техничком факултету, кандидат
треба да испуњава и следеће посебне услове
за рад: VII/1 степен стручне спреме, мастер
инжењер металургије и уписане докторске академске студије студијског програма металуршко инжењерство. Остали услови утврђени су
одредбом члана 84 Закона о високом образовању (“Сл. гл. РС”, бр. 88/2017) и чл. 109, 116
и 117 Статута Техничког факултета у Бору, као
и Правилником о стицању звања и заснивању
радног односа универзитетских наставника и
сарадника на Техничком факултету у Бору.

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање, односно III или IV степен одговарајућег
образовања, куварске струке или посластичарске струке, 2) да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом; 3)
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за кога није,
у складу са законом утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати
су дужни да уз пријавни формулар (налази се
на интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја) на конкурс поднесу следећа документа: диплому о стеченом
средњем образовању, III или IV степен стручне спреме одговарајућег образовања, куварске
струке или посластичарске струке (оригинал или
оверена фотокопија), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију),
уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију), доказ о познавању српског
језика (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на српском језику), уверење
надлежне полицијске управе о неосуђиваности
за кривична дела под тачком 3 услова конкурса.
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом доставља се
пре закључења уговора о раду. У току трајања
поступка одлучивања о избору кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор кандидата,
који се у року од 8 дана од дана истека рока за
подношење пријава упућују на претходну проверу психолошке способности за рад са децом,
коју врши Национална служба за запошљавање,
о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Пријаве са доказима о испуњавању
услова конкурса могу се поднети лично или
поштом на горенаведену адресу, са назнаком
„За конкурс“. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Ближа обавештења могу се добити на телефон:
019/801-706.

Асистент за ужу научну област
Рударство и геологија
– рударска група предмета
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом и Статутом Техничког факултета, као
и Правилником о стицању звања и заснивању
радног односа универзитетских наставника и
сарадника на Техничком факултету, кандидат
треба да испуњава и следеће посебне услове за рад: VII/1 степен стручне спреме, мастер инжењер рударства и уписане докторске
академске студије студијског програма рударско инжењерство. Остали услови утврђени су
одредбом члана 84 Закона о високом образовању (“Сл. гл. РС”, бр. 88/2017) и чл. 109, 116
и 117 Статута Техничког факултета у Бору, као
и Правилником о стицању звања и заснивању
радног односа универзитетских наставника и
сарадника на Техничком факултету у Бору.

Сарадник у настави за ужу научну
област Минералне и рециклажне
технологије
на одређено време, изборни период
од 1 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом и Статутом Техничког факултета, као
и Правилником о стицању звања и заснивању
радног односа универзитетских наставника и
сарадника на Техничком факултету, кандидат
треба да испуњава и следеће посебне услове за
рад: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани
инжењер рударства и уписане мастер студије
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Наука и образовање

Ч АЧ А К
ОСНОВНА ШКОЛА
„МОМЧИЛО НАСТАСИЈЕВИЋ“
32300 Горњи Милановац
Иве Лоле Рибара 3

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане члановима 122, 139 и 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др.
закон, 10/19, 27/18 – др. закон и 6/20): 1. да има
одговарајуће образовање за наставника основне
школе, педагога или психолога школе, стечено:
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета;
(2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука, с тим да студије првог степена морају бити из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик; 6) да има
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника; 7) да има најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
8) да има обуку и положен испит за директора
установе (кандидат који ту лиценцу не поседује
може бити изабран али ће бити дужан да испит
за директора установе положи у року од две
године од дана ступања на дужност).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс (образац се преузима са званичне странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја) кандидат
је у обавези да приложи: 1. диплому о стеченом
одговарајућем образовању (оверена копија),
2. уверење о положеном испиту за лиценцу,
стручном испиту за наставника, односно стручног сарадника (дозволу за рад), 3. потврду о
радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања, 4. 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, 5. уверење из казнене евиденције у складу са чланом 139 став 1
тачка 3) Закона о основама система образовања
и васпитања (не старије од 6 месеци) и доказ да
против кандидата није покренут кривични поступак нити подигнута оптужница за кривична дела
наведена у конкурсу (не старије од 6 месеци), 6.
уверење о држављанству Републике Србије (не
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старије од 6 месеци), 7. доказе о резултатима
стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника) ако их поседује,
8. доказе о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања
(достављају само кандидати који су претходно
обављали дужност директора установе), 9. 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), 10. доказ о знању српског језика
(доставља само кандидат који одговарајуће
образовање није стекао на српском језику), 11.
биографију са кратким прегледом кретања у
служби и програмом рада директора школе. Сва
потребна документација се подноси у оригиналу
или овереним копијама. Пријаве на конкурс, са
доказима, подносе се лично или поштом на горенаведену адресу. Рок за подношење пријаве на
конкурс је 8 дана од дана објављивања кокурса
у листу „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МОЈЕ ДЕТИЊСТВО“
32000 Чачак, Немањина бб

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

Наставник у звање доцента или
ванредног професора за ужу
научну област Информационе
технологије и системи (наставни
предмети: Структуре података и
алгоритми; Тестирање софтвера;
Напредно објектно оријентисано
програмирање)
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат
наука из уже научне области за коју се наставник бира.

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Информационе технологије
и системи (наставни предмети:
Рачунарске мреже и комуникације;
Оперативни системи; Безбедност и
заштита рачунарских мрежа)
на одређено време од пет година

Стручни сарадник – педагог
Стручни сарадник – логопед
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице које испуњава опште услове прописане чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то ако: 1) има
одговарајуће образовање и то: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) 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 и 5) зна српски језик.
Докази о испуњености услова из тач. 1), 3), 4)
и 5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ
из тач. 2) прибавља се пре закључења уговора о
раду. Уз попуњен пријавни формулар, доступан
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и кратку биографију, кандидат подноси следећу документацију: оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању;
оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије; оригинал или
оверену фотокопију уверења из казнене евиденције из чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; доказ о знању
српског језика, издат од одговарајуће установе,
подноси кандидат који образовање није стекао
на српском језику. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном документацијом се достављају у року од 8
дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс
– не отварати“, уз обавезну назнаку за које радно место се конкурише.

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат
наука из уже научне области за коју се наставник бира.

Наставник у звање ванредног
професора за ужу научну област
Машински елементи и конструисање
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор
техничких наука или докторат наука из уже научне области за коју се наставник бира.

Наставник у звање доцента за ужу
научну област Примењена хемија
на одређено време од пет година
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор
наука - хемијске науке или докторат наука из
уже научне области за коју се наставник бира.
ОСТАЛО: Поред наведених услова кандидати
треба да испуњавају услове прописане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст број III-01-270 од
30.03.2021. године) и Правилником о критеријумима за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-523/44 од
16.07.2020. године, допуна бр. III-01-871/19 од
29.10.2020. године и измене и допуне бр. III01-1161/22 од 28.12.2020. године и бр. III-0137/16 од 28.01.2021. године). Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум
и место рођења, адресу становања и број 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) и члана 135 став
1 Статута Универзитета у Крагујевцу. Упутством
за примену, начин достављања, попуњавања и
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утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање
Универзитета у Крагујевцу (доступно на www.
kg.ac.rs - Избори у звања - Документи за заснивање радног односа и стицање звања наставника), утврђена је обавеза кандидата, учесника
конкурса, да релевантна документа која прилаже ради оцене испуњености општих услова, као
и обавезних и изборних елемената прописаних
чланом 8 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу, доставља у
електронском облику, на начин утврђен наведеним Упутством. Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу:
Факултет техничких наука у Чачку, Светог Саве
65, 32000 Чачак. Конкурс остаје отворен 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”
и на интернет страници Универзитета у Крагујевцу. Непотпуне и неблаговремено достављене
пријаве неће се разматрати. Фотокопије поднетих докумената уз пријаву на конкурс се не
враћају.

Сарадник у настави за ужу научну
област Инжењерски менаџмент
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: дипломирани инжењер менаџмента,
студент мастер академских студија Инжењерски
менаџмент, који је студије првог степена завршио са просечном оценом најмање осам (8).

Сарадник у настави за ужу научну
област Рачунарска техника
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, студент мастер академских
студија у одговарајућој научној области, који
је студије првог степена завршио са просечном
оценом најмање осам (8).

Сарадник у настави за ужу научну
област Менаџмент трендови и
бизнис
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: завршене основне академске студије
у трајању од четири године (240 ЕСПБ) студијски програма Предузетнички менаџмент, студент мастер академских студија Предузетнички
менаџмент, који је студије првог степена завршио са просечном оценом најмање осам (8). С
обзиром на специфичност студијског програма
неопходно је да кандидати поседују: искуство
у раду са привредом, што се доказује одговарајућом потврдом; учешће у реализацији локалног или регионалног пројекта, што се доказује
одговарајућом потврдом. Поред наведених услова кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о високом образовању и Статутом Факултета техничких наука у Чачку. Пријава
на конкурс садржи: име и презиме кандидата,
датум и место рођења, адресу становања и број
телефона, податке о образовању, податке о
радном искуству и друго. Уз пријаву доставити:
биографију са подацима о досадашњем раду,
оверену фотокопију дипломе о одговарајућој
стручној спреми, као и оверене фотокопије
диплома о претходно завршеним степенима студија, списак научних и стручних радова као и
саме радове, доказ надлежног органа о неосуђиваности у смислу члана 72 став 4 Закона о високом образовању („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
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и неблаговремено достављене пријаве неће се
разматрати. Фотокопије поднетих докумената уз
пријаву на конкурс се не враћају.

Сарадник у настави за ужу научну
област Примењена математика
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: дипломирани математичар - професор
математике, студент мастер академских студија
у одговарајућој научној области, који је студије
првог степена завршио са просечном оценом
најмање осам (8). Поред наведених услова кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о високом образовању и Статутом
Факултета техничких наука у Чачку. Пријава на
конкурс садржи име и презиме кандидата, датум
и место рођења, адресу становања и број телефона, податке о образовању, податке о радном
искуству и друго. Уз пријаву доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми, као и оверене фотокопије диплома
о претходно завршеним степенима студија,
списак научних и стручних радова као и саме
радове, доказ надлежног органа о неосуђиваности у смислу члана 72 став 4 Закона о високом образовању („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.

ГЊИЛАНЕ
ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
38260 Косовска Каменица
Цара Лазара бб.

Педагошки асистент

на одређено време за школску
2021/2022. годину
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен
кандидат испуњава следеће услове: да има
завршену најмање средњу школу у трајању од 4
године; да има савладан програм обуке за педагошког асистената прописан од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
тј. завршен програм обуке за педагошког асистента (уводни модул), што се доказује оригиналом или овереном фотокопијом докумената;
да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има искуства
у раду са децом из осетљивих друштвених група, посебно припадницима ромске националне
мањине; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело утврђено у члану 12 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања; да је
држављанин Републике Србије.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи: попуњен пријавни формулар прузет за званичне странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја www.
mpn.gov.rs; кратку биографију; фотокопију личне карте; доказ о држављанству (уверење о
држављанству, односно извод из матичне књиге
рођених); оверен препис / фотокопију дипломе
о стеченом образовању; оригинал или оверену
фотокопија докумената којим се доказује сав-

ладан програм обуке за педагошког асистента
(уводни модул). Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима кандидат подноси пре
закључења уговора о раду; доказ о неосуђиваности. Пријаве потреба послати на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе и преко телефона: 065/4269-530.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЂУРЂЕВАК”
Врбовац

1) Васпитач

за рад у васпитној групи,
за рад у Клокоту
2 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљен
кандидат који који испуњава услове прописане
чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
88/2017 и 27/2017) и чланом 39 става 1 тачке 1,
2 и 3 Закона о предшколском образовању и васпитању („Службени гласник РС“, бр. 18/2010 и
101/2017) и чланом 1 Правилника о врсти стручне спреме васпитача, медицинских сестара и
стручних сарадника у дечјем вртићу („Службени гласник РС - Просветни гласник “, бр. 01/89
(висока стручна спрема - виша стручна спрема).

2) Секретар
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљен
кандидат који који испуњава услове прописане
чланом 132 става 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2017), висока стручна
спрема.

3) Медицинска сестра

за рад на превентиви, за рад у Клокоту
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљен
кандидат који који испуњава услове прописане
чланом 45 став 1 тачка 4 Закона о предшколском образовању и васпитању („Службени гласник РС“, бр. 18/2010 и 101/2017), средња стручна спрема.

4) Кувар – сервир
за рад у Клокоту

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљен
кандидат који који испуњава услове прописане
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
88/2017 и 27/2017), средња стручна спрема.

5) Домар

за рад у Клокоту
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљен
кандидат који који испуњава услове прописане
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
88/2017 и 27/2017), положен испит за рад са
судовима под притиском (уколико нема дужан
је да положи у року од годину дана), средња
стручна спрема.

6) Помоћни радник на одржавању
хигијене
за рад у Врбовцу и Клокоту
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљен
кандидат који испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
88/2017 и 27/2017), нижа стручна спрема.
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7) Радник обезбеђења,
радник без оружја

за рад у Врбовцу и Клокоту
3 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљен
кандидат који који испуњава услове прописане
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
88/2017 и 27/2017).
ОСТАЛО: У радни однос може бити примљен
кандидат који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања; поседовање
психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима; поседовање
држављанства Републике Србије; 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; извршена психолошка процена способности за рад с децом и ученицима, у
складу са законом. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра
се пријава која садржи: 1) доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству или извод из матичне књиге рођених); 2)
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 3) оверен препис
или оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу
(осим за приправнике и друга лица која могу
засновати радни однос без положеног одговарајућег испита); 4) доказ о неосуживаности и
о непостојању дискриминаторног понашања.
Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Конкурс за пријем у радни однос спроводи
конкурсна комисија коју ће директор именовати
посебним решењем. Пријаве треба послати на
адресу: ПУ „Ђурђевак“ Врбовац, 38263 Врбовац.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара установе и преко телефона:
064/2415-763.

ЈАГОДИНА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЋУПРИЈА
35230 Ћуприја, Кнеза Милоша бб

Организатор практичне наставе

за 25% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају
опште услове прописане чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања,
да имају одговарајуће високо образовање у
складу са чл. 140 Закона о основама система
образовања и васпитања као и посебне услове предвиђене у Правилнику о врсти образовања наставника, стручних сраадника и
помоћних у стручним школама у подручју рада
Машинство и обрада метала (“Службени гласник РС”, бр. 16/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017,
13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020, 15/2020 и
10/2021): дипломирани инжењер саобраћаја,
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дипломирани саобраћајни инжењер или мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене
основне академске студије. У радни однос може
бити примљено лице под условима прописаним
законом и ако: има психичку физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин Републике
Србије; да зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни
формулар преузет са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, доставити:
1. кратку биографију, 2. оригинал или оверену
фотокопију дипломе (као доказ о одговарајућем
образовању), 3. доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
утврђено у чл. 139 ст. 1 т. 3 Закона (не старији
од 6 месеци); 4. уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 5. извод
из матичне књиге рођених (на новом обрасцу,
оригинал или оверена копија, не старија од 6
месеци). Лекарско уверење доставља изабрани
кандидат после доношења одлуке, а пре закључења уговора о раду. Докази о испуњености
услова достављају се у оригиналу или овереној
фотокопији. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се добити на телефон 035/8472-466,
код секретара школе.

Наставник економске групе
предмета

за 40% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају
опште услове прописане чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања, да
имају одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања, као и посебне услове
предвиђене у Правилнику о врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју
рада Машинство и обрада метала („Сл. гласник РС“, бр. 16/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017,
13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020, 15/2020 и
10/2021): дипломирани саобраћајни инжењер,
односно дипломирани инжењер саобраћаја,
одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт дипломирани економиста, мастер инжењер саобраћаја,
претходно завршене основне академске студије
у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу, друмски и
градски саобраћај и транспорт/транспотр, саобраћај и транспорт, мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у
области економских наука, изборни модели
односно студијски програми на којима изучаван
наставни садржај из области предмета. У радни
однос може бити примљено лице под условима прописаним законом и ако: има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, нити за кривична дела

насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да је
држављанин Републике Србије; да зна српски
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар преузет са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, доставити: 1. кратку биографију,
2. оригинал или оверену фотокопију дипломе
(као доказ о одговарајућем образовању), 3.
уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело утврђено чл. 139 ст 1. т. 3. Закона (не старије од 6
месеци), 4. уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), 5. извод
из матичне књиге рођених (на новом обрасцу,
оригинал или оверена копија не старија од 6
месеци). Лекарско уверење доставља изабрани кандидат после доношења одлуке, а пре
закључења уговора о раду. Докази о испуњености услова достављају се у оригиналу или
овереној фотокопији. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у рзаматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“. Ближе
информације о конкурсу могу се добити на
телефон: 035/8472-466, код секретара школе.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
35254 Поповац
тел. 035/541-040

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 139, 140 став 1 и 2 и чланом 122
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017 и
27/2018 – др. закон и 10/2019 и 6/20); да има
одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2 )
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука, у ком случају је неопходна
завршеност студија првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; или 2) на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; да
има дозволу за рад наставника, педагога или
психолога (лиценцу или стручни испит); да има
обуку и положен испит за директора установе
(кандидат који ту лиценцу не поседује може
бити изабран, али ће бити дужан да испит за
директора школе положи у року од две године од дана ступања на дужност); да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; изузетно, ако се на
конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и
2 Закона, дужност директора основне школе
може да обавља лице које има одговарајуће
образовање из члана 140 став 3 овог закона
за наставника те врсте школе, дозволу за рад
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наставника, васпитача и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе и
најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања. Кандидат треба и:
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију заједно са одштампаним формуларом доставља установи. Уз
пријаву на конкурс кандидати подносе: радну биографију; уверење о држављанству РС
(оригинал или оверена копија, не старије од
шест месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); диплому
о стеченом одговарајућем образовању (оригинал или оверен препис / фотокопија); уверење о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту (оригинал или оверен препис / фотокопија); уверење надлежног суда
да против кандидата није покренут кривични
поступак и да није покренута истрага; уверење
издато од надлежне полицијске управе о казненој евиденцији за кривична дела из члана
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система
образовања (оба уверења оригинал или оверена фотокопија, не старија од шест месеци),
доказ о најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања (потврду
о радном стажу); уверење о положеном испиту / лиценци за директора установе (оригинал или оверен препис / фотокопија; пријава
која не буде садржала уверење о положеном
испиту за директора неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да
у законском року положи испит за директора);
доказ о знању српског језика, односно језика
на коме се остварује васпитно-образовни рад
у обавези су да доставе само кандидати који
образовање нису стекли на српском језику, а
доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит
из српског језика (оригинал или оверена фотокопија); уколико се на конкурс пријави лице
које је претходно обављало дужност директора
установе, дужно је да достави оверену фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког
надзора школе и оцену спољашњег вредновања. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о међусобним правима и обавезама.
Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Пријаве са доказима
о испуњавању услова подносе се на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за директора школе“, у затвореним ковертама или лично
код секретара школе, од 9 до 13 часова. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату
школе и путем телефона: 035/541-040.
Бесплатна публикација о запошљавању

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЋУПРИЈА
35230 Ћуприја, Кнеза Милоша бб.
тел. 035/8472-466

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба
да испуњава услове прописане члановима 122,
139 и 140 став 1, 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020,
у даљем тексту: Закон). За директора школе
може бити изабрано лице које има одговарајуће
високо образовање стечено на: 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, однодно групу предмета; (2) студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трандисциплинарне студије другог степена,
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука, уз шта мора да ума завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета; 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; које испуњава услове за
наставника средње школе, за педагога и психолога школе; које има дозволу за рад (лиценцу)
за наставника, васпитача и стручног сарадника,
положен испит за директора школе (кандидат
који нема положен испит за директора може
бити изабран, али ће бити дужен да испит за
директора школе положи у року од 2 године од
дана ступања на дужност, због чега се пријава
таквог кандидата без овог доказа неће сматрати непотпуном); које има најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и
васпитања након стеченог одговарајућег образовања; које има психофизичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; које
није осуђено 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 законом, и за које није утврђено
дискриминатирано понашање; држављанство
Републике Србије; да зна српски језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Изузетно,
ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из чл. 140
став 1 и 2 Закона, дужност директора средње
школе може да обавља лице које има одговарајућуе образовање из чл. 140 став 3 Закона
за наставнике те врсте школе, дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе
и најмање 10 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Кандидати достављају школи: диплому о стеченом одговарајућем образовању за
наставника средње школе, педагога и психолога; уверење о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу; исправу о положеном испиту за директора школе (ако је кандидат
поседује); потврду да имају најмање осам година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са

ученицима (не старије од 6 месеци); уверење
основног суда да против кандидата није покренут кривични поступак, доношењем наредбе
о спровђењу истраге, подизањем оптужнице
којој није претходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за кривична дела из
члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од 6
месеци); уверење из надлежне службе МУП-а
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (не старије од 6 месеци); уверење
о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених
(венчаних за жене), на оригиналном обрасцу;
доказ о знању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
српском језику); уколико је кандидат претходно
обављао дужност директора установе дужан је
да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања;
доказ о резултату стручно-педагошког надзора
у раду кандидата (извештај просветног саветника), уколико га кандидат има; биографију са
кратким прегледом кретања у служби са предлогом програма рада директора школе. Наведена документа достављају се у форми оверених
копија или као оригинали. Министар просвете,
науке и технолошког развоја у року од 30 дана
од дана пријема документације из члана 123
став 17 Закона о основама система образовања
и васпитања, врши избор директора установе и доноси решење о његовом именовању, о
чему ће Техничка школа у Ћуприји обавестити
лица која су се пријавила на конкурс. Пријаве
са потребном документацијом достављају се у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за избор директора школе – не отварати“,
лично или поштом. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Достављена документација не враћа се кандидату. Све додатне информаицје о конкурсу могу
се добити код секретара школе на телефон:
035/8472-466, радним данима од 8.00 до 14.00
часова.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈА РАДОСТ“
35210 Свилајнац, Радничка 1
тел. 035/312-004

Васпитач

2 извршиоца
УСЛОВИ: образовање за васпитача стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра
2005. године; односно на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и
специјалистичке струковне студије), студијама у
трајању од три године или одговарајуће више
образовање и дозвола за рад (лиценца) за васпитача.

Сервирка

3 извршиоца
УСЛОВИ: завршена основна школа.

Спремачица

5 извршилаца
УСЛОВИ: завршена основна школа.
ОСТАЛО: Кандидати треба и да: имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је
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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 примања мита или давања мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом утврђено
дискриминаторско понашање; да су држављани Републике Србије; да знају српски језик
(доказ – потврду одговарајуће високошколске
установе да је кандидат положио српски језик
достављају само кандидати који основно образовање нису стекли на српском језику). Кандидати попуњавају пријавни формулар објављен
на званичној интернет страници Министарства
просвете, а потребну документацију, заједно
са одштампаним и потписаним пријавним формуларом достављају установи. Уз пријаву кандидати су дужни да приложе следеће доказе:
оверену фотокопију/препис дипломе (за васпитаче), односно сведочанства о стеченом основном образовању (за сервирке и спремачице);
акт Министарства просвете о поседовању дозволе за рад (лиценце) за васпитача; уверење о
држављанству, не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија; извод из матичне
књиге рођених; уверење суда да против кандидата није покренута истрага, односно да се не
води кривични поступак, не старије од 6 месеци,
оригинал или оверена фотокопија; уверење из
казнене евиденције о неосуђиваности, не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија; доказ да кандидат зна српски језик (доказ
– потврду одговарајуће високошколске установе
да је кандидат положио српски језик достављају
само кандидати који основно образовање нису
стекли на српском језику). Сва приложена документација мора бити у оригиналу или фотокопији, односно препису који морају бити оверени
у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС“, број
93/2014, 22/2015 и 87/2018). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима доставиће изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве се могу поднети на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс (не
отварати)“, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови“ Националне
службе за запошљавање.

ШОМО „ДУШАН СКОВРАН“
35230 Ћуприја, Иве Лоле Рибара 1
тел. 035/8471-344

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба
да испуњава услове прописане члановима 122,
139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019
и 6/20, у даљем тексту: Закон). За директора
школе може бити изабрано лице које има одговарајуће високо образовање стечено на: 1)
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета;
(2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена, које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука, уз шта мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стру-
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чне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; које испуњава услове
за наставника основне школе, за педагога и психолога школе; које има дозволу за рад (лиценцу)
за наставника, васпитача и стручног сарадника,
положен испит за директора школе (кандидат
који нема положен испит за директора може
бити изабран, али ће бити дужан да испит за
директора школе положи у року од 2 године од
дана ступања на дужност, због чега се пријава
таквог кандидата без овог доказа неће сматрати
непотпуном); које има најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
које има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; које није
осуђивано правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминатирно понашање; које има
држављанство Републике Србије; које зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; изузетно, ако се на конкурс не пријави
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем
из члана 140 став 1 и 2 Закона, дужност директора основне школе може да обавља лице које
има одговарајуће образовање из члана 140 став
3 Закона за наставника те врсте школе, дозволу
за рад наставника. васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање 10 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Кандидати достављају школи: 1)
одштампан и попуњен пријавни формулар са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2) диплому
о стеченом одговарајућем образовању за наставника основне школе, педагога и психолога; 3)
уверење о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу; 4) исправу о положеном испиту за директора школе (ако је кандидат поседује); 5) потврду да имају најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 6) лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима
(не старије од 6 месеци); 7) уверење основног
суда да против кандидата није покретнут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није
претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога за кривична дела из члана 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (не старије од 6 месеци); 8) уверење из надлежне службе МУП-а да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (не
старије од 6 месеци); 9) уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци);
10) извод из матичне књиге рођених (венчаних
за жене); 11) доказ о знању српског језика (осим
кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на српском језику); 12) уколико је кандидат претходно обављао дужност директора установе дужан је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања; 13) доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај

просветног саветника), уколико га кандидат има;
14) биографију са кратким прегледом кретања
у служби са предлогом програма рада директора школе. Наведена документа достављају се у
форми оверених копија / оригинала. Пријаве са
потребном документацијом достављају се у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса, на
горенаведену адресу, у затвореној коверти са
назнаком: „Конкурс за избор директора школе
– не отварати“, лично или поштом. Достављена
документација не враћа се кандидату. Све додатне информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе на телефон: 035/8471-344, радним даном од 9.00 до 13.00 часова.

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
„СРЕЋНО“
35230 Ћуприја, Кнеза Милоша бб.

Секретар установе ученичког и
студентског стандарда
УСЛОВИ: високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, односно специјалистичким струковним
студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године
или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, дипломирани правник; знање рада на
рачунару; да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима, односно студентима; да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање шест месеци и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Документација која треба да се
поднесе: пријава на конкурс са кратком биографијом, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, диплома о стеченом степену стручне спреме, лекарско уверење којим се
доказује општа здравствена способност, уверење да није покренут кривични поступак и да
није покренута истрага из надлежности основних
и виших судова и јавних тужилаштава, уверење
о неосуђиваности које издаје МУП, потврда да у
складу са законом није утврђено дискриминаторно понашање, оцена посебне психичке, физичке
и здравствене способности за рад са ученицима,
односно студентима, у смислу члана 62 Закона
о ученичком и студентском стандарду („Сл. гл.
РС“, број 18/2010 10/2019). Ради оцене посебне
психичке, физичке и здравствене способности
за рад са ученицима, односно студентима, Дом
ће све кандидате који су поднели потпуну документацију упутити надлежној филијали Националне службе за запошљавање у Јагодини, пре
доношења одлуке о избору. Документација се
подноси у овереним фотокопијама (да су једнаке оригиналу) и не сме да буде старија од 6
месеци (осим извода из матичне књиге рођених
који може бити и старији). Документација неће
бити враћена подносиоцу пријаве. Уверење о
неосуђиваности које издаје МУП прибавља установа за све кандидате који су поднели потпуну
документацију, уз њихову писмену сагласност.
Пожељно је да кандидати сами доставе наведени доказ ради бржег и ефикаснијег вођења
поступка, али није обавезно. Пријаве на конкурс
са документацијом која се доставља у прилогу
пријаве, подносе се непосредно у Дому ученика од 8 до 14 часова или поштом на адресу у
Ћуприји, Кнеза Милоша бб, на коверти назначити „Пријава на конкурс“. Телефон за контакт:
035/8871-950. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве и фотокопије докумената које нису оверене неће бити разматране.
Коначну одлуку о избору кандидата за пријем
у радни однос донеће директор Дома ученика
средњих школа „Срећно“ Ћуприја.
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К РА Г У Ј Е В А Ц
ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА
ШКОЛА „СЛОБОДАН МИНИЋ“
34300 Аранђеловац
Јосифа Панчића 3
тел. 034/6713-393

Наставник економске групе
предмета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања, и то да: има одговарајуће образовање прописано Правилником о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Економија, право
и администрација („Просветни гласник“, број
16/2015-177, 11/2016-545, 2/2017-5, 1/2019-24,
9/2019-166, 2/2020-39, 1/2021-200) – доказ се
доставља уз пријаву; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима – доказ се прибавља 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 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 да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање – доказ се доставља уз пријаву; да има држављанство Републике Србије – доказ се доставља уз пријаву;
да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад – доказ се доставља уз
пријаву.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: попуњен и одштампан пријавни формулар; оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању; доказ да
кандидат има обавезно образовање из члана
140 овог закона – 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 (уверење
или потврда); за кандидате који ово образовање не поседују, у складу са чланом 142 став 2
наставник је обавезан да стекне у року од једне,
а највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу; доказ из казнене евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван за кривична дала наведена
у условима из члана 139 Закона (оригинал или
оверена копија); уверење о држављанству (оригинал или оверена копија); доказ одговарајуће
високошколске установе о познавању језика на
коме се изводи образовно-васпитни рад, уколико образовање није стечено на српском језику;
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена копија); доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом изабрани кандидат ће доставити пре закључивања
уговора о раду. Оригинали уверења и докумената 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. Неблаговремене и непотпуне пријаБесплатна публикација о запошљавању

ве неће се узети у разматрање. Уз пријавни
формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc), кандидати достављају потребну документацију у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-990

Наставник у звање доцента
или ванредног професора, за
претежну научну област Машинско
инжењерство, за ужу научну област
у оквиру ИМТ студија информационе
технологије
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни
назив доктора наука – информационе технологије. Општи предуслов: 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 Универзитета у Крагујевцу, Статута
Факултета инжењерских наука Универзитета
у Крагујевцу, Правилника о критеријумима за
избор наставника Универзитета у Крагујевцу,
Правилника о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу и Правилника о ужим научним, уметничким и стручним областима Универзитета у Крагујевцу. Уз пријаву на конкурс
потребно је доставити: диплому или уверење
о стеченом докторату из одговарајуће научне
области и диплому или уверење о претходно
завршеним степенима студија, у оригиналу или
овереној копији; оверену фотокопију личне карте или очитану личну карту; биографију, доказ
о педагошком искуству са навођењем послова
које је кандидат обављао, ако кандидат има
педагошког искуства, оцену педагошког рада
ако кандидат има педагошког искуства, списак
стручних и научних радова, као и саме радове,
уверење надлежног органа да кандидат није
осуђиван за кривична дела, у оригиналу или
овереној копији; друге доказе којима се доказује
испуњеност прописаних услова, обавезних
и изборних елемената за избор наставника.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у обзир. Сву документацију са доказима
о испуњености услова конкурса, сви кандидати
су обавезни да доставе и у електронској форми
на компакт диску (CD), у складу са Упутством
за примену, начин достављања, попуњавања и
утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање
(доступно на: http: //www.kg.ac.rs/dokumenti_
izbori.php). Пријаве кандидата са прилозима
доставити на адресу: Факултет инжењерских
наука, 34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6, са
назнаком радног места, научне области и уже
научне области за коју се конкурише. Конкурс
остаје отворен 15 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“ и на интернет страници
Факултета инжењерских наука Универзитета у
Крагујевцу и Универзитета у Крагујевцу.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-990

Наставник у звање доцента
за научну област Машинско
инжењерство, за ужу научну
област Машинске конструкције и
механизација
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни
назив доктора наука из научне области за коју
се наставник бира. Општи предуслов: кандидат
мора да испуњава општи предуслов у погледу
неосуђиваности утврђен чланом 72 ставом 4
Закона о високом образовању. Кандидати поред
општих услова треба да испуњавају и услове
предвиђене одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Крагујевцу, Статута Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, Правилника о критеријумима
за избор наставника Универзитета у Крагујевцу,
Правилника о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу и Правилника о ужим научним, уметничким и стручним областима Универзитета у Крагујевцу. Уз пријаву на конкурс
потребно је доставити: диплому или уверење
о стеченом докторату из одговарајуће научне области и диплому или уверење о претходно завршеним степенима студија, у оригиналу
или овереној копији; оверену фотокопију личне карте или очитану личну карту; биографију;
доказ о педагошком искуству са навођењем
послова које је кандидат обављао, ако кандидат има педагошког искуства; оцену педагошког рада ако кандидат има педагошког искуства;
списак стручних и научних радова, као и саме
радове; уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван за кривична дела, у оригиналу или овереној копији; друге доказе којима
се доказује испуњеност прописаних услова, обавезних и изборних елемената за избор наставника. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у обзир. Сву документацију са доказима о испуњености услова конкурса сви кандидати су обавезни да доставе и у електронској
форми на компакт диску (CD), у складу са Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената
које кандидат доставља у току поступка избора у звање (доступно на: https: //www.kg.ac.rs/
dokumenti.php). Пријаве кандидата са прилозима доставити на адресу: Факултет инжењерских
наука, 34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6, са
назнаком радног места, научне области и уже
научне области за коју се конкурише. Конкурс
остаје отворен 15 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“ и на интернет страници
Факултета инжењерских наука Универзитета у
Крагујевцу и Универзитета у Крагујевцу.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

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

Наставник у звање ванредни
професор или редовни професор,
за научну област Економске науке,
ужа научна област Рачуноводство,
ревизија и пословне финансије
на одређено време од 5 година или на
неодређено време

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне области Економске науке. Општи предуслов:
кандидати морају да испуњавају општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чл. 72
ст. 4 Закона о високом образовању и чл. 135
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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 стицања звања и заснивања радног
односа 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.

КРУШЕВАЦ
ОШ „БРАНА ПАВЛОВИЋ“
37254 Коњух
тел. 037/3875-103

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити
изабрано лице које испуњава следеће услове:
1. поседовање одговарајућег високог образовања из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 88/2017): 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; 2. да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 3. да има
обуку и положен испит за директора установе;
4. да има најмање осам година рада у установи образовања и васпитања, након стеченог
образовања; 5. 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 правоснажном пресудом
за кривична дела ближе описана у Закону, да
је држављанин Републике Србије, да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад). Уз пријаву на конкурс приложити:
доказ о држављанству (извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству), оверен
препис (фотокопију) дипломе о стеченом образовању, оверен препис (фотокопију) документа о о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту, потврду о радном искуству,
радну биографију, оквирни план рада за време
мандата, доказе о поседовању организационих
способности. Пријаве доставити путем поште на
адресу школе или лично у року од 15 дана. Ближе информације о конкурсу могу се добити на
тел. 037/3875-103.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“
37230 Александровац, Болничка 3
тел. 037/3552-083

Домар

2 извршиоца
УСЛОВИ: средње образовање, положен стручни испит за рад са судовима под притиском (за
послове руковања постројењем у котларници);
психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
држављанство Републике Србије; знање српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са основним
биографским подацима кандидат треба да приложи доказе о испуњавању услова: оверену
фотокопију сведочанства (дипломе) о стеченом
образовању, доказ о знању српског језика (кандидат доставља само ако образовање није стечено на српском језику), уверење о држављанству, извод из матичне книге рођених (оригинал
или оверене копије), оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за рад са
судовима под притиском (за послове руковања
постројењем у котларници), 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
(оригинал). 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 интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи приликом конкурисања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са
потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс за
домара“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИСЛАВ САВИЋ ЈАН“

37201 Паруновац, Димитрија Туцовића 3
тел. 037/886-155

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају опште
услове прописане Законом о раду, услове прописане чланом 139 Закона о основама система

образовања и васпитања и то: 1) да имају одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закон, 27/18 - др. закон, 10/2019и 6/20),
чланом 2 став 1 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 11/2012...4/2021), Уредбом о каталогу радних места у јавним службама и другим
организацијама у јавном сектору (“Сл. гласник
РС”, бр. 81/2017, 6/2018 и 43/2018) и Правилником о организацији и систематизацији послова
у ОШ „Владислав Савић Јан” Паруновац; 2) да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3) да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да имају држављанство Републике Србије; 5)
да знају српски језик. Испуњеност наведених
услова кандидати доказују достављањем одговарајуће документације. Уз пријаву на конкурс
кандидати су у обавези да приложе: 1. оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 2. оригинал или
оверену фотокопију документа о положеном
испиту за лиценцу - уколико има положен испит
за лиценцу; 3. оригинал или оверену фотокопију
уверења из казнене евиденције надлежне службе Министарства унутрашњих послова да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3) Закона
о основама система образовања и васпитања
и за кога није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (не старије од 6
месеци); 4. оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); 5. оригинал или оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених (на новом образцу);
6. оригинал или оверену фотокопију лекарског
уверења о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима (не старије
од 6 месеци, доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду); 7. пријаву на конкурс са попуњеним и одштампаним пријавним
формуларом на обрасцу Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС са радном
биографијом која ће обавезно садржати контакт
телефон и адресу електронске поште. Доказ о
знању српског језика, на коме се остварује
образовно-васпитни рад доставља само кандидат који одговарајуће образовање није стекао
на српском језику. Конкурсна комисија у року
од 8 дана од дана истека рока за подношење
пријава врши ужи избор кандидата које упућује
на претходну психолошку проверу способности
коју врши надлежна служба за запошљавање о
чијем термину ће кандидати бити обавештени
путем електронске поште коју доставе у пријави
на конкурс.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Одштампан и потписан формулар заједно
са пријавом на конкурс за избор наставника
разредне наставе и свом потребном документацијом достављају искључиво препорученом
поштом на адресу школе: Основна школа „Владислав Савић Јан“ Паруновац, Димитрија Туцовића 3, 37201 Паруновац, са назнаком „Пријава на конкурс”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће узети у разматрање, као ни
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пријаве које садрже фотокопије докумената
које нису оверене од стране надлежног органа.
Достављена документација се не враћа. Додатне информације о конкурсу могу се добити од
директора школе, путем електронске поште:
osjan@ptt.rs.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
16212 Свође

Директор

на мандатни период
од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити
изабран кандидат који испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, број 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и
то: 1. да има одговарајуће високо образовање
за наставника основне школе за педагога или
психолога школе стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке струковне
студије), и то: студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине или
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 10.09.2005. године; 2. да има дозволу за рад
(лиценцу) за наставника и стручног сарадника,
односно положен стручни испит; 3. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 4. да има најмање осам
година рада у установи, на пословима образовања и васпитања после стеченог одговарајућег
образовања; 5. да има обуку и положен испит за
директора (изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан је да га положи
у року од две године од дана ступања на дужност); 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 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; 7. да није покренут кривични
поступак, донета наредба о спровођењу истраге, потврђена оптужница или донето решење
о одређивању притвора; 8. да има држављанство Републике Србије; 9. да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Уколико
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са
одговарајућим образовањем из члана 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања, за директора школе може бити
изабрано и лице које уз испуњеност осталих
горе наведених услова, има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 истог закона, тј.
високо образовање стечено на студијама првог
степена (основне академске, основне струковне
и специјалистичке струковне студије) или на
студијама у трајању од 3 године или више образовање за наставника основне школе и најмање
10 година рада на пословима образовања и васпитања у установи после стеченог одговарајућег
образовања.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и уз
одштампани пријавни формулар прилаже следећу документацију: диплому о стеченом одговарајућем образовању, уверење о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу
наставника или стручног сарадника, лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима (не
страије од 6 месеци), потврду да има најмање 8
година рада у установи у области образовања и
васпитања након стеченог одговарајућег образовања, уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, доказ о знању српског језика (кандидати који су одговарајуће образовање
стекли на српском језику не подносе овај доказ),
доказ да има обављену обуку и положен испит
за директора (уколико је кандидат поседује),
уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита и 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 (не старије од 6 месеци);
уверење надлежног суда да против кандидата
није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, потврђена оптужница или донето решење о одређивању притвора
(не старије од 6 месеци), доказ о резултатима
стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања (доказе подносе само
кандидати који су предходно обављали дужност директора установе); доказ о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата
– извештај просветног саветника (доказ подносе кандидати који поседују извештај); биографију са кратким прегледом радне биографије
и предлогом програма рада директора школе.
Докази који се прилажу морају бити оригинални или оверене фотокопије. Пријава на конкурс
са доказима подноси се препорученом пошиљком са повратницом или лично на адресу ОШ
„Доситеј Обрадовић“, 16212 Свође, у затвореној
коверти са назнаком: „Конкурс за избор директора школе“. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати
у разматрање. Све информације о конкурсу
могу се добити од секретара школе на телефон:
063/8860-974, радним данима у периоду од 8 до
13 часова.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ ЗЕЛЕ”
Бојник
e-mail: osstanimirveljkovic@mts.rs

Оглас објављен у публикацији “Послови”
29.09.2021. године, исправља се у делу назива свих радних места тако што се за сва радна
места додаје: пријем у радни однос се врши на
одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, са непуним радним временом. У осталом делу оглас остаје непромењен.

Национална служба
за запошљавање

ЛОЗНИЦ А
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

15300 Лозница, Трг Јована Цвијића 3

Наставник стручних предмета у
подручју рада Машинство и обрада
метала

на одређено време до повратка
запосленог са функције директора школе
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; стечено
одговарајуће високо образовање у складу са чл.
140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18
– др. закон и 101/19 и 6/2020): на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије); на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих
најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
бодова, односно степен и врста стручне спреме у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама у
подручју рада Машинство и обрада метала („Сл.
гласник РС – Просветни гласник“, бр. 16/2015,
11/2016, 13/2016, 2/2017, 3/2017, 8/2017, 4/2018,
18/2018, 1/2019 – испр. и 9/2019). Кандидати
треба и: да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца,
као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да имају држављанство Републике Србије; да
знају српски језик и језик на којем остварују
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву доставе следећу документацију: попуњен и одштампан
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе; доказ
о образовању из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина ово образовање наставник је обавезан да стекне у року од једне године, а највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу; оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству РС (не старију од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; уверење о неосуђиваности
надлежне полицијске управе, као и доказ да се
не води истражни поступак и да није подигнута оптужница, надлежног суда (не старије од 6
месеци); доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима – доставља се пре закључења уговора о раду.
Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса се достављају лично или на адресу школе.
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. За сва обавештења контактирати секретара школе на тел. 015/876-016.
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НИШ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ЛАНЕ”
18220 Алексинац, Мишићева 1

Васпитач

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, односно
до повратка запослене на рад
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: више образовање – VI степен стручне спреме, школа за васпитаче или основне
трогодишње струковне или академске студије
(180 ЕСПБ); да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да знају
српски језик и језик на којем остварује образовни-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарста просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Потребна документација: CV, оверена
фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми,
оверена фотокопија додатка дипломи (уколико
је кандидат поседује), оригинал или оверена
фотокопија уверења о држављанству, оригинал
или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених, лекарско уверење (изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду),
оригинал или оверена фотокопија уверења 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
(уверење полицијске управе из казнене евиденције МУП-а и из надлежног суда). Уверења не
могу бити старија од 6 месеци. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве слати на
адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за радно место васпитача на одређено време“, Предшколска установа “Лане”, Мишићева 1, 18220 Алексинац. Телефон: 018/4804-827 и 018/4804-949.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „МЕША СЕЛИМОВИЋ“
36309 Рибариће
тел. 020/821-110

Психолог

на одређено време, до повратка раднице
са породиљског одсуства и одсуства
са рада ради неге детета, а најдаље
до 01.07.2022.
УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће
високо образовање и да испуњава одређене услове, у складу са чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца или за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
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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 има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима. Предвиђена
је претходна психолошка процена способности
кандидата за рад са децом и ученицима, коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Кандидати уз
пријаву подносе следећа документа: краћу
биографију са адресом, контакт телефоном и
имејл-адресом, попуњен пријавни форумлар
(налази се на интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја), доказ
о стручној спреми; уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених; уверење да
лице није кажњавано или осуђивано (за дела
која су наведена); уврење да се не води кривични поступак и истрага. Лекарско уверење
кандидати достављају приликом закључивања
уговора о раду. Пријаве са документацијом слати на горенаведену адресу. Непотпуне и не благовремене пријаве неће се разматрати. Ближе
информације могу се добити путем телефона:
020/821-110.

НОВИ СА Д
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

Асистент са докторатом за ужу
научну област Медицина рада

на одређено време, непуно радно време
(15 сати на Факултету)
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни
назив доктора наука из уже научне области из
које се бира, сваки од претходних нивоа студија
завршен са укупном просечном оценом најмање
8 (осам). Остали услови утврђени су чланом 85
Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског
факултета у Новом Саду и чланом 34 Правилника о изборима у звања наставника, сарадника и
истраживача Медицинског факултета Нови Сад.
Кандидати који конкуришу за клиничке предмете подносе доказ да су у радном односу у установи која је наставна база Факултета.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: краћу биографију, фотокопију
личне карте (уколико лична карта поседује чип,
доставити фотокопију очитане, у случају да
нема чип, довољна је обична фотокопија и једне и друге стране личне карте са јасно видљивим подацима), оверене копије диплома (копија
се оверава код јавног бележника/нотара), списак радова и публикација (у два примерка), CD
са радовима и публикацијама који су наведени
у списку (образац упитника и образац пријаве
на конкурс се преузимају са сајта: https://www.
mf.uns.ac.rs/dokumenta.php); доказ о педагошком искуству и позитивно оцењеној педагошкој
активности; доказ о некажњавању (преузима се
у СУП-у). Пријаве са документацијом подносе се
на Писарници Медицинског факултета Нови Сад,
Хајдук Вељкова 3, Нови Сад, са назнаком „За
конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Медицински факултет задржава право да контактира пријављене кандидате за случај потребе допуне документације, те
вас молимо да доставите тачне податке за контакт. Доказ о некажњавању можете доставити
најкасније 30 дана од дана објављивања кон-

курса, с обзиром на потребну процедуру издавања предметног доказа. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“.

ФАКУЛТЕТ СПОРТА
И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
21000 Нови Сад, Ловћенска 16
тел. 021/450-188 локал 124

Асистент са докторатом за ужу
област Основне научне дисциплине
у спорту и физичком васпитању,
група предмета Атлетика
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршене докторске студије и
одбрањена докторска дисертација на Факултету
спорта и физичког васпитања. Кандидат треба
да испуњава услове који су предвиђени Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр.
88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018 и 67/2019
и 6/2020 – др. закон) и Правилником о поступку
за стицање звања и заснивање радног односа
наставника и сарадника на Факултету спорта и
физичког васпитања.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс достављају: оверену копију дипломе доктора наука
из одговарајуће научне области, биографију са
неопходним елементима за писање извештаја,
списак научних и стручних радова, као и саме
радове, доказ о неосуђиваности (МУП). Пријаве
се примају у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу: Факултет спорта
и физичког васпитања Универзитета у Новом
Саду, 21000 Нови Сад, Ловћенска 16. Контакт
телефон: 021/450-188 локал 124.

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

Наставник у звању доцента из поља
уметности за ужу уметничку област
Сценска архитектура, техника и
дизајн – сценски дизајн
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно
одбрањена докторска дисертација из области
Архитектура (Уметност) или ИМТ (Сценска архитектура и дизајн) или ИМТ (Сценски дизајн) или
завшене мастер академске студије из области
Архитектура (Уметност) или ИМТ (Сценска
архитектура и дизајн) или ИМТ (Сценски дизајн)
и призната уметничка остварења, да је претходне степене студија завршио са просечном
оценом најмање осам (8), односно да има најмање три године педагошког искуства на високошколској установи, као и услови прописани
чланом 74 Закона о високом образовању, чланом 143 Статута Универзитета у Новом Саду,
чланом 14 Правилника о ближим минималним
условима за избор наставника на Универзитету
у Новом Саду и члановима 2 и 3 Правилника о
минималним критеријумима за избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука у
Новом Саду.

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Графичко инжењерство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно
стечен научни степен доктора наука, односно
одбрањена докторска дисертација из области
графичко инжењерство и дизајн или машинско
инжењерство, да је претходне степене студија
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завршио са просечном оценом најмање осам (8),
односно да има најмање три године педагошког искуства на високошколској установи, као и
услови прописани чланом 74 Закона о високом
образовању, чланом 143 Статута Универзитета
у Новом Саду, чланом 14 Правилника о минималним условима за избор наставника на Универзитету у Новом Саду и члановима 2 и 3 Правилника о минималним критеријумима за избор
наставника и сарадника на Факултету техничких
наука у Новом Саду.

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Електроника
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно
стечен научни степен доктора наука, односно
одбрањена докторска дисертација из области
електротехничко и рачунарско инжењерство,
да је претходне степене студија завршио са
просечном оценом најмање осам (8), односно
да има најмање три године педагошког искуства на високошколској установи, као и услови
прописани чланом 74 Закона о високом образовању, чланом 143 Статута Универзитета у Новом
Саду, чланом 14 Правилника о минималним
условима за избор наставника на Универзитету
у Новом Саду и члановима 2 и 3 Правилника о
минималним критеријумима за избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука у
Новом Саду.

Наставник у звању редовног
професора за ужу научну област
Примењене рачунарске науке и
информатика и заснивање радног
односа
УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно
стечен научни степен доктора наука, односно
одбрањена докторска дисертација из области
електротехничко и рачунарско инжењерство
или ИМТ (информациони инжењеринг) или ИМТ
(информациони и аналитички инжењеринг), да
је претходне степене студија завршио са просечном оценом најмање осам (8), односно да
има најмање три године педагошког искуства на
високошколској установи, као и услови прописани чланом 74 Закона о високом образовању,
чланом 143 Статута Универзитета у Новом Саду,
чланом 14 Правилника о минималним условима
за избор наставника на Универзитету у Новом
Саду и члановима 2 и 3 Правилника о минималним критеријумима за избор наставника
и сарадника на Факултету техничких наука у
Новом Саду.

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Енергетска електроника,
машине и погони и обновљиви
извори електричне енергије
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно
стечен научни степен доктора наука, односно
одбрањена докторска дисертација из области
електротехничко и рачунарско инжењерство,
да је претходне степене студија завршио са
просечном оценом најмање осам (8), односно
да има најмање три године педагошког искуства на високошколској установи, као и услови
прописани чланом 74 Закона о високом образовању, чланом 143 Статута Универзитета у Новом
Саду, чланом 14 Правилника о минималним
условима за избор наставника на Универзитету
у Новом Саду и члановима 2 и 3 Правилника о
минималним критеријумима за избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука у
Новом Саду.
Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник за ужу научну област
Производни и услужни системи,
организација и менаџмент

у звању ванредног професора на
одређено време од 5 година или
редовног професора на неодређено
време, са 10% радног радног времена
УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно
стечен научни степен доктора наука, односно
одбрањена докторска дисертација из области
индустријко инжењерство и инжењерски
менаџмент, да је претходне степене студија
завршио са просечном оценом најмање осам (8),
односно да има најмање три године педагошког искуства на високошколској установи, као и
услови прописани чланом 74 Закона о високом
образовању, чланом 143 Статута Универзитета
у Новом Саду, чланом 14 Правилника о минималним условима за избор наставника на Универзитету у Новом Саду и члановима 2 и 3 Правилника о минималним критеријумима за избор
наставника и сарадника на Факултету техничких
наука у Новом Саду.

Наставника за ужу научну област
Логистика и интермодални
транспорт
у звању ванредног професора
на одређено време од 5 година
или редовног професора
на неодређено време

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно
стечен научни степен доктора наука, односно
одбрањена докторска дисертација из области
саобраћајно инжењерство или електротехничко и рачунарско инжењерство, да је претходне
степене студија завршио са просечном оценом
најмање осам (8), односно да има најмање три
године педагошког искуства на високошколској
установи, као и услови прописани чланом 74
Закона о високом образовању, чланом 143Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 14
Правилника о минималним условима за избор
наставника на Универзитету у Новом Саду и
члановима 2 и 3 Правилника о минималним критеријумима за избор наставника и сарадника на
Факултету техничких наука у Новом Саду.

Асистент са докторатом за ужу
научну област Машински елементи,
механизми и инжењерске графичке
комуникације
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно
стечен научни назив доктора наука, односно
доктора уметности или одбрањена докторска
дисертација, из области машинско инжењерство, као и услови прописани чланом 13. Правилника о минималним условима за избор
наставника и сарадника на Факултету техничких
наука у Новом Саду.

Сарадник у настави за ужу
научну област Машине алатке,
флексибилни технолошки системи
и аутоматизација поступака
пројектовања
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: завршене студије првог степена,
односно основне академске студије или завршен
факултет по законима важећим пре доношења
Закона о високом образовању са просечном
оценом најмање осам (8) из области машинско
инжењерство и уписане мастер академске студије или специјалистичке академске студије, као
и услови прописани чланом 83 Закона о високом образовању, чланом 155 Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 163 Статута Факул-

тета техничких наука, чланом 11 Правилника о
минималним критеријумима за избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука у
Новом Саду.

Сарадник у настави за ужу научну
област Материјали и технологије
спајања
на одређено време од 1 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршене студије првог степена,
односно основне академске студије или завршен
факултет по законима важећим пре доношења
Закона о високом образовању са просечном
оценом најмање осам (8) из области машинско
инжењерство и уписане мастер академске студије или специјалистичке академске студије, као
и услови прописани чланом 83 Закона о високом образовању, чланом 155 Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 163 Статута Факултета техничких наука, чланом 11 Правилника о
минималним критеријумима за избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука у
Новом Саду.

Сарадник у настави за ужу научну
област Производни и услужни
системи, организације и менаџмент
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: завршене студије првог степена,
односно основне академске студије или завршен
факултет по законима важећим пре доношења
Закона о високом образовању са просечном оценом најмање осам (8) из области индустријско
инжењерство и инжењерски менаџмент и уписане мастер академске студије или специјалистичке академске студије, као и услови прописани чланом 83 Закона о високом образовању,
чланом 155 Статута Универзитета у Новом Саду,
чланом 163 Статута Факултета техничких наука, чланом 11 Правилника о минималним критеријумима за избор наставника и сарадника на
Факултету техничких наука у Новом Саду.

Сарадник у настави за ужу
научну област Мехатроника,
роботика, аутоматизација и
интегрисани системи
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: завршене студије првог степена,
односно основне академске студије или завршен
факултет по законима важећим пре доношења
Закона о високом образовању са просечном оценом најмање осам (8) из области индустријско
инжењерство и инжењерски менаџмент или
електротехничко и рачунарско инжењерство
или машинско инжењерство или мехатроника
и уписане мастер академске студије или специјалистичке академске студије, као и услови
прописани чланом 83 Закона о високом образовању, чланом 155 Статута Универзитета у Новом
Саду, чланом 163 Статута Факултета техничких
наука, чланом 11 Правилника о минималним
критеријумима за избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Сарадник у настави за ужу
научну област Инжењерство
информационих система
на одређено време од 1 године
6 извршилаца

УСЛОВИ: завршене студије првог степена,
односно основне академске студије или завршен
факултет по законима важећим пре доношења
Закона о високом образовању са просечном оценом најмање осам (8) из области информационе технологије или индустријско инжењерство
и инжењерски менаџмент или елекротехничко
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и рачунарско инжењерство и уписане мастер
академске студије или специјалистичке академске студије, као и услови прописани чланом 83
Закона о високом образовању, чланом 155 Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 163
Статута Факултета техничких наука, чланом
11 Правилника о минималним критеријумима
за избор наставника и сарадника на Факултету
техничких наука у Новом Саду.

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

УСЛОВИ: завршене студије првог степена,
односно основне академске студије или завршен
факултет по законима важећим пре доношења
Закона о високом образовању са просечном оценом најмање осам (8) из области индустријско
инжењерство и инжењерски менаџмент и уписане мастер академске студије или специјалистичке академске студије, као и услови прописани чланом 83 Закона о високом образовању,
чланом 155 Статута Универзитета у Новом Саду,
чланом 163 Статута Факултета техничких наука, чланом 11 Правилника о минималним критеријумима за избор наставника и сарадника на
Факултету техничких наука у Новом Саду.

Сарадник у настави за ужу
научну област Аутоматика и
управљање системима

на одређено време од 1 године,
са 50% радног времена
УСЛОВИ: завршене студије првог степена,
односно основне академске студије или завршен
факултет по законима важећим пре доношења
Закона о високом образовању са просечном
оценом најмање осам (8) из области елекротехничко и рачунарско инжењерство и уписане
мастер академске студије или специјалистичке
академске студије, као и услови прописани чланом 83 Закона о високом образовању, чланом
155 Статута Универзитета у Новом Саду, чланом
163 Статута Факултета техничких наука, чланом
11 Правилника о минималним критеријумима за
избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Сарадник у настави за ужу научну
област Примењене рачунарске науке
и информатика
на одређено време од 1 године
19 извршилаца

факултет по законима важећим пре доношења
Закона о високом образовању са просечном
оценом најмање осам (8) из области елекротехничко и рачунарско инжењерство и уписане
мастер академске студије или специјалистичке
академске студије, као и услови прописани чланом 83 Закона о високом образовању, чланом
155 Статута Универзитета у Новом Саду, чланом
163 Статута Факултета техничких наука, чланом
11 Правилника о минималним критеријумима за
избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Сарадник у настави за ужу научну
област Електроника
на одређено време од 1 године
3 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну
област Електрична мерења,
метрологија и биомедицина

Сарадник у настави за ужу научну
област Рачунарска техника и
рачунарске комуникације

УСЛОВИ: завршене студије првог степена,
односно основне академске студије или завршен
факултет по законима важећим пре доношења
Закона о високом образовању са просечном
оценом најмање осам (8) из области елекротехничко и рачунарско инжењерство и уписане
мастер академске студије или специјалистичке
академске студије, као и услови прописани чланом 83 Закона о високом образовању, чланом
155 Статута Универзитета у Новом Саду, чланом
163 Статута Факултета техничких наука, чланом
11 Правилника о минималним критеријумима за
избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.

УСЛОВИ: завршене студије првог степена,
односно основне академске студије или завршен
факултет по законима важећим пре доношења
Закона о високом образовању са просечном
оценом најмање осам (8) из области елекротехничко и рачунарско инжењерство и уписане
мастер академске студије или специјалистичке
академске студије, као и услови прописани чланом 83 Закона о високом образовању, чланом
155 Статута Универзитета у Новом Саду, чланом
163 Статута Факултета техничких наука, чланом
11 Правилника о минималним критеријумима за
избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Сарадник у настави за ужу научну
област Технологија и организација
грађења и менаџмент

Сарадник у настави за ужу научну
област Електроенергетика

на одређено време од 1 године
3 извршиоца

на одређено време од 1 године

Сарадник у настави за ужу научну
област Енергетска електроника,
машине и погони и обновљиви
извори електричне енергије

Сарадник у настави за ужу научну
област Грађевински материјали,
процена стања и санација
конструкција

УСЛОВИ: завршене студије првог степена,
односно основне академске студије или завршен

УСЛОВИ: завршене студије првог степена,
односно основне академске студије или завршен
факултет по законима важећим пре доношења
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на одређено време од 1 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршене студије првог степена,
односно основне академске студије или завршен факултет по законима важећим пре доношења Закона о високом образовању са просечном оценом најмање осам (8) из области
графичко инжењерство и дизајн или машинско
инжењерство и уписане мастер академске студије или специјалистичке академске студије, као
и услови прописани чланом 83 Закона о високом образовању, чланом 155 Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 163 Статута Факултета техничких наука, чланом 11 Правилника о
минималним критеријумима за избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука у
Новом Саду.

УСЛОВИ: завршене студије првог степена,
односно основне академске студије или завршен
факултет по законима важећим пре доношења
Закона о високом образовању са просечном оценом најмање осам (8) из области грађевинско
инжењерство и уписане мастер академске студије или специјалистичке академске студије, као
и услови прописани чланом 83 Закона о високом образовању, чланом 155 Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 163 Статута Факултета техничких наука, чланом 11 Правилника о
минималним критеријумима за избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука у
Новом Саду.
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Сарадник у настави за ужу научну
област Графичко инжењерство

УСЛОВИ: завршене студије првог степена,
односно основне академске студије или завршен
факултет по законима важећим пре доношења
Закона о високом образовању са просечном
оценом најмање осам (8) из области елекротехничко и рачунарско инжењерство и уписане
мастер академске студије или специјалистичке
академске студије, као и услови прописани чланом 83 Закона о високом образовању, чланом
155 Статута Универзитета у Новом Саду, чланом
163 Статута Факултета техничких наука, чланом
11 Правилника о минималним критеријумима за
избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.

УСЛОВИ: завршене студије првог степена,
односно основне академске студије или завршен
факултет по законима важећим пре доношења
Закона о високом образовању са просечном
оценом најмање осам (8) из области елекротехничко и рачунарско инжењерство или ИМТ
(информациони инжењеринг) или ИМТ (информациони и аналитички инжењеринг) и уписане
мастер академске студије или специјалистичке
академске студије, као и услови прописани чланом 83 Закона о високом образовању, чланом
155 Статута Универзитета у Новом Саду, чланом
163 Статута Факултета техничких наука, чланом
11 Правилника о минималним критеријумима за
избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.

на одређено време од 1 године
2 извршиоца

Закона о високом образовању са просечном оценом најмање осам (8) из области грађевинско
инжењерство и уписане мастер академске студије или специјалистичке академске студије, као
и услови прописани чланом 83 Закона о високом образовању, чланом 155 Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 163 Статута Факултета техничких наука, чланом 11 Правилника о
минималним критеријумима за избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука у
Новом Саду.

на одређено време од 1 године

на одређено време од 1 године,
са 30% радног времена

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: завршене студије првог степена,
односно основне академске студије или завршен
факултет по законима важећим пре доношења
Закона о високом образовању са просечном
оценом најмање осам (8) из области елекротехничко и рачунарско инжењерство и уписане
мастер академске студије или специјалистичке
академске студије, као и услови прописани чланом 83 Закона о високом образовању, чланом
155 Статута Универзитета у Новом Саду, чланом
163 Статута Факултета техничких наука, чланом
11 Правилника о минималним критеријумима за
избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Сарадник у настави за ужу научну
област Примењено софтверско
инжењерство
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: завршене студије првог степена,
односно основне академске студије или завршен
факултет по законима важећим пре доношења
Закона о високом образовању са просечном
оценом најмање осам (8) из области елекро-
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техничко и рачунарско инжењерство и уписане
мастер академске студије или специјалистичке
академске студије, као и услови прописани чланом 83 Закона о високом образовању, чланом
155 Статута Универзитета у Новом Саду, чланом
163 Статута Факултета техничких наука, чланом
11 Правилника о минималним критеријумима за
избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.
ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање
радног односа и избор у звање (навести звање,
прецизан назив уже области и датум објављивања конкурса); краћу биографију са библиографијом (списак радова); оверене фотокопије
диплома и додатака дипломама са свих нивоима студија. За дипломе стечене у иностранству
потребно је приложити доказ о признавању
стране високошколске исправе; фотокопирану или очитану личну карту; потврду о оцени
резултата педагошког рада-мишљење студената, уколико кандидат поседује педагошко
искуство; потврду из МУП-а да кандидат није
правоснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе
коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи; фотокопије објављених научних,
односно стручних радова у научним часописима, зборницима или саопштених на међународним или домаћим научним скуповима, односно
признатих уметничких остварења, оригиналних
стручних остварења (пројеката, студија, патената, оригиналних метода и сл.). објављених уџбеника, монографија, практикума или збирки задатака, за ужу научну, уметничку, односно стручну
област за коју се бира, доказе о руковођењу или
учешћу у научним, односно уметничким пројектима, оствареним резултатима у развоју научно-наставног подмлатка на факултету, учешћу
у завршним радовима на специјалистичким,
мастер и докторским академским студијама. За
избор у звање сарадника у настави или сарадника у настави из уметничког поља приложити
потврду да је кандидат студент мастер академских студија или специјалистичких академских
студија. За избор у звање доцента, доцента
из поља уметности, ванредног професора или
редовног професора приложити и: попуњен
електронски образац: Реферат комисије о кандидатима за избор у звање наставника UNS_
Obrazac_izbori_kandidat_v1.4.pdf. на сајту Универзитета у Новом Саду: https: //www.uns.ac.rs/
index.php/univerzitet/javnost-rada-2/dokumenti/
aktiuns/category/45-izbor-u-zvanje. Кандидат исти
треба да пошаље не e-mail: opstaftn@uns.ac.rs,
и то у року предвиђеном за пријаву кандидата. За сваку одредницу коју кандидат испуњава
неопходно је приложити доказ у форми одлуке,
решења, потврде и сл. За чланство у удружењима, одборима, органима управљања и сл., неопходно је доставити потврду надлежних институција или навести линк са сајта институције на
ком се јасно види кандидатово учешће у раду.
За чланство у комисијама за изборе у звања,
неопходно је доставити решење о именовању
комисије. За учешће у програмским и организационим одборима скупова, неопходно је доставити потврду о учешћу или навести линк са
сајта институције на ком се јасно види кандидатово учешће у раду. За избор у звање редовног
професора, као доказе о цитираности обавезно је доставити потврду Матице српске, поред
које кандидат може доставити и друге доказе
(научне радове у којима се види цитираност,
одштампану листу цитата са Scopus-а и сл.). Ако
је научни рад који представља услов за избор
у звање наставника у штампи, неопходно је да
аутор приложи потврду уредништва часописа
са подацима о називу чланка, ауторима и завршеном процесу рецензирања. Пријаве слати на
горе наведену адресу за сваки конкурс за стицање звања и заснивање радног односа, посебно. Комисија ће разматрати само благовремене
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пријаве. Одлука о избору у звање ступа на снагу
почев од дана ступања на снагу уговора о раду.
Рок за пријаву кандидата на конкурс је 8 дана
од дана објављивања.

ИСТРАЖИВАЧКО-РАЗВОЈНИ
ИНСТИТУТ ЗА ВЕШТАЧКУ
ИНТЕЛИГЕНЦИЈУ
21000 Нови Сад, Фрушкогорска 1

Истраживачко-развојни институт за вештачку
интелигенцију Србије окупља тим који жели
да креира будућност вештачке интелигенције у
Србији и региону. Уколико желиш да нам се придружиш, као млађем истраживачу, твој посао је
да помогнеш да то и постигнемо. Бићеш важан
део нашег развојног тима, радећи на техничким
задацима, објављујући радове на признатим
конференцијама, часописима, радећи са светски познатим менторима и сарадницима. Уколико поседујеш мастер диплому основних студија,
уписане докторске студије, интересује те област
вештачке интелигенције, прилагодљив/а си,
упоран/на, знатижељан/на да истражиш непознато и желиш да радиш у мултикултуралној
и мултинационалној организацији, ти си прави
кандидат за нас. Нудимо компетитивне зараде,
флексибилно радно време и могућност за рад из
било ког дела Србије.

Млађи истраживач
10 извршилаца

УСЛОВИ: техничко-технолошке, природно-математичке или друштвено-хуманистичке науке;
VII степен стручне спреме; мастер и основне
студије завршене у року са просечном оценом
већом од 8. Посебна знања, вештине и компетенције: знања из области вештачке интелигенције (рачунарски вид, разумевање и генерисање
говора и текста итд.).
Опис послова и радних задатака радног места:
бави се научно-истраживачким радом; учествује у припреми, пријављивању и реализацији
националних и међународних научно-истраживачких и других пројеката групе и Института,
учествује у пословно-техничкој сарадњи, са
привредом; обавља и друге послове по налогу
директора Института и руководиоца групе.
О послодавцу: Истраживачко-развојни институт за вештачку интелигенцију је први институт у Србији и региону који се бави истраживањем вештачке интелигенције и њене примене
у различитим областима. Визија Института је
да постане “фабрика” лидера у овој области.
Наши научници и истраживачи ће на основу
онога што науче у Институту отварати нове
компаније, учити нове генерације студената и
уздићи српску ИТ индустрију на ниво светске
АИ индустрије. Поред тога, Институт ће бити и
инкубатор стартап компанија, јер нам је циљ да
патентирамо и комерцијализујемо велики део
онога што научимо и измислимо. Шта нас мотивише? Очекује се да ће глобално тржиште производа на бази вештачке интелигенције ускоро
достићи 500 милијарди долара годишње. Зашто
Србија, са својим фантастичним математичким
талентом, не би освојила 1% тог тржишта? А ко
уме један, уме и више! Институт је формално
основала Влада Србије 18. марта 2021. године и
ускоро ће уселити своје истраживаче у просторије новоизграђеног Научно-технолошког парка
у Новом Саду.
ОСТАЛО: Начин конкурисања: приложити
својеручно потписану пријаву за заснивање
радног односа (навести позицију за коју се конкурише и датум објављивања конкурса); радну
биографију; преглед досадашњег научно-истраживачког рада; 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, не старије од 6 месеци; уверење о
некажњавању издато од стране МУП-а, не старије од 6 месеци. Пријаву са прилозима послати
поштом у затвореној коверти на адресу: Фрушкогорска 1, 21000 Нови Сад, Србија, са назнаком
“Конкурс за млађег истраживача”. 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 10 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. Конкурс је отворен до
15.10.2021. У обзир ће бити узете само пријаве
послате поштом закључно са тим датумом.

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад
Владимира Перића Валтера 4
тел. 021/4854-028

Професор струковних студија
за ужу област Финансије
УСЛОВИ: доктор наука - економске науке;
објављени научни, односно стручни радови у
научним часописима и зборницима, са рецензијама, најмање пет, из уже области за коју се
кандидат бира; способност за наставни рад;
држављанство Републике Србије.

Професор струковних студија за ужу
област Пословна информатика
УСЛОВИ: доктор наука - рачунарске науке;
техничке науке; организационе науке-информациони системи; економске науке-пословна
информатика; електротехничко и рачунарско инжењерство; објављени научни, односно
стручни радови у научним часописима и зборницима, са рецензијама, најмање пет, из уже
области за коју се кандидат бира; способност за
наставни рад; држављанство Републике Србије.

Наставник страног језика за ужу
област Пословни језик - енглески
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: високо образовање првог степена
- филолошке науке - група за енглески језик;
објављени стручни радови из уже области за
коју се кандидат бира; способност за наставни
рад; држављанство Републике Србије. Напомена: лице које је правоснажном пресудом
осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје
високошколска установа или примања мита у
обављању послова у високошколској установи,
не може стећи звање наставника.
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: оверене фотокопије диплома о завршеним основним и последипломским студијама;
биографију; списак научних и стручних радова, као и саме радове; доказ о држављанству.
Рок за пријаву на конкурс је 8 (осам) дана од
дана објављивања у публикацији “Послови”
Националне службе за запошљавање. Пријаве
се могу поднети лично радним даном на адресу школе: Владимира Перића Валтера 4, Нови
Сад, или путем поште. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Комисија ће у року од 60 дана, од дана истека рока
за пријаву на конкурс, сачинити Извештај о
пријављеним кандидатима и ставити га на увид
јавности на период од 8 дана, о чему ће кандидати бити обавештени путем огласне табле
и сајта школе.

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад
Владимира Перића Валтера 4
тел. 021/4854-028

Предавач за ужу област
Пословно право

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: магистар наука, односно најмање специјалиста академских студија - правне науке;
објављени научни, односно стручни радови у
научним часописима и зборницима, са рецензијама, најмање пет, из уже области за коју се
кандидат бира; способност за наставни рад;
држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Напомена: лице које је правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против
полне слободе, фалсификовања јавне исправе
коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи, не може стећи звање наставника. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе:
оверене фотокопије диплома о завршеним
основним и последипломским студијама; биографију; списак научних и стручних радова,
као и саме радове; доказ о држављанству. Рок
за пријаву на конкурс је 8 (осам) дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се могу поднети лично, радним даном на
адресу школе: Владимира Перића Валтера 4,
Нови Сад или путем поште. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Комисија ће у року од 60 дана од дана истека рока
за пријаву на конкурс сачинити Извештај о
пријављеним кандидатима и ставити га на увид
јавности на период од 8 дана, о чему ће кандидати бити обавештени путем огласне табле
и сајта школе.

ОШ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“
Нови Сад
Анђе Ранковић 2

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати следеће услове: 1) одговарајуће образовање,
односно стручна спрема према чл. 140, а у вези
са чланом 139 став 1 тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – др. закони, 10/19
и 6/20) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, број 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19).
Услови у погледу образовања: високо образовање на студијама другог степена (мастер
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академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005; 2) психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима; 3) 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; 4)
држављанство Републике Србије; 5) да кандидат зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Наставник предметне наставе –
немачки језик

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, тј. до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати следеће услове: 1) одговарајуће образовање,
односно стручна спрема према чл. 140, а у вези
са чланом 139 став 1 тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – др. закони, 10/19
и 6/20) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”, број 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19).
Услови у погледу образовања: високо образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије,мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005; 2) психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима; 3) 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; 4)
држављанство Републике Србије; 5) да кандидат зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Наставник предметне наставе –
енглески језик
на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати следеће
услове: 1) одговарајуће образовање, односно стручна спрема према чл. 140, а у вези са
чланом 139 став 1 тачка 1) Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017,27/18-др. закони, 10/19 и 6/20)
и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС”, број 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19). Услови
у погледу образовања: високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске студије,мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет односно групе предмета; студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10.09.2005; 2)
психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима; 3) 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; 4) држављанство Републике Србије; 5)
да кандидат зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: попуњен и одштампан
пријавни формулар (налази се на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја - део Ново на сајту),
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, уверење о држављанству - не старије
од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију),
извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверену фотокопију), уверење о неосуђиваности - не старије од 6 месеци (уверење из
казнене евиденције МУП-а Републике Србије
надлежне полицијске управе), кратку биографију - CV, лекарско уверење (прилаже кандидат
који буде изабран по конкурсу, пре закључења
уговора о раду), доказ о знању српског језика
(уколико одговарајуће образовање није стечено
на српском језику). Рок за подношење пријава
са потребним доказима о испуњавању услова
конкурса је 8 дана, рачунајући од дана објављивања текста конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање “Послови”. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на
конкурс неће бити разматране. Пријаве се подносе непосредно или путем поште на следећу
адресу: ОШ „Милош Црњански“, Нови Сад, Анђе
Ранковић 2, 21137 Нови Сад, у затвореној ковери са назнаком: „За конкурс за пријем у радни
однос на место ____________ (навести за које
радно место се конкурише)“.
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ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
26220 Ковин, Цара Лазара 197
тел. 013/744-894

Наставник предметне наставе –
наставник математике
са 67% радног времена

УСЛОВИ: висока стручна спрема. Кандидат
поред општих услова за заснивања радног
односа који су прописани Законом о раду („Сл.
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17и 95/18) и Правилником о организацији и систематизацији
послова у ОШ „Десанка Максимовић“ Ковин,
дел. бр. 388/1-2020 од 10.09.2020. (139/1-2021
од 11.03.2021 – измене и допуне), треба да
испуњава и посебне услове прописане чл. 139
и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18
– др. закони, 10/19 и 6/2020; у даљем тексту:
Закон) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20,
8/20, 16/20 и 19/20), односно да: има одговарајуће образовање прописано чланом 140 Закона – високо образовање на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; односно, завршене студије другог степена – мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, и то: 1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“,
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,
13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20 и 19/20) прописани су степен и врста образовања за извођење
наставе и других облика образовно-васпитног
рада на радним месту наставника математике, и то: професор математике, дипломирани
математичар, дипломирани математичар за
теоријску математику и примене, дипломирани
математичар за рачуноводство и информатику,
дипломирани математичар – информатичар,
професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математичку економију
– професор информатике – математике, дипломирани математичар – астроном; дипломирани
математичар – примењена математика; дипломирани математичар – математика финснсија
(са изборним предметом Основи геометрије),
дипломирани информатичар – мастер, професор математике – мастер математике и физике –
мастер, професор математике и физике; мастер
професор физике и математике – мастер професор информатике и математике, дипломирани професор математике – мастер, дипломирани инжењер математике – мастер (са изборним
предметом Основи геометрије); дипл. математичар – професор математике, дипл. математичар – теоријска математика, дипломирани
инжењер математике (са изборним предметом
Основи геометрије), професор хемије – 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 настаБесплатна публикација о запошљавању

ве; лица која су стекла академско звање мастер,
односно дипломнирани мастер, неопходно је да
имају завршене основне академске студије на
студијском програму из области Математике или
Примењене математике са положеним испитом
из Предметне геометрије или Основи геометрије
или двопредметне наставе Математике и Физике, односно Математике и Информатике; 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 насиља у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мира или давање ммита, за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзирана изречену
кривичну санкцију, и за кога није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик на коме се остварује обазовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни
формулар који се може преузети на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у делу „Ново на сајту“
и потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи,
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на психичку процену способности за рад са
децом и ученицима код Националне службе за
запошљавање.
Уз пријавни формулар кандидат треба да достави следећу документацију: 1. оригинал или
оверену копију дипломе о завршеном првом
циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области (доказ
да поседује одговарајуће образовање); 2. доказ
стеченом о образовању, односно, оригинал или
оверену копију дипломе којом је стекао одговарајуће звање, односно звање мастер; 3. додатак
дипломи који садржи податке о просеку оцена
током студирања, као и уверење о положеним
испитима (оригинал или оверена копија наведених докумената); 4. оригинал или оверену
копију уверења о држављанству РС (оверена
копија не старија од шест месеци или оригинални документ са холограмом); 5. доказ да је стекао високо образовање на српском језику или
је положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе (доказ о
знању српског језика доставају само кандидати
који одговарајуће образовање нису стекли на
српском језику); 6. оригинал или оверену копију
извода из матичне књиге рођених (оверена
копија не старија од шест месеци или оригинални документ са холограмом); 7. извод из казнене
евиденције МУП-а Републике Србије – доказ да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља 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 кога није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање
(не старије од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија); 8. очитану личну карту; 9.
биографију (ЦВ); 10. попуњен пријавни формулар са званичног сајта Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. Доказ о здравственој способности доставља кандидат који
буде изабран, непосредно пре закључења уговора о раду.

Наставник предметне наставе –
наставник физике
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за
заснивања радног односа који су прописани
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) и Правилником о организацији и систематизацији послова у ОШ „Десанка Максимовић“, Ковин дел. бр. 388/1-2020 од
10.09.2020. (139/1-2021 од 11.03.2021 – Измене
и допуне), треба да испуњава и посебне услове
прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 88/17, 27/18 – др, Закони, 10/19 и 6/2020,
у даљем тексту: Закон) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17,
3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20 и 19/20),
односно да: има одговарајуће образовање
прописано чланом 140 Закона – високо образовање на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; односно, завршене студије
другог степена – мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, и то: 1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“,
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,
13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20 и 19/20), прописани су степен и врста образовања за извођење
наставе и других облика образовно-васпитног
рада на радним месту наставника физике, и то:
професор физике, дипломирани физичар, професор физике и хемије, дипломирани педагог
за физику и хемију, професор физике и основе технике, дипломирани педагог за физику и
основе технике, професор физике и математике, дипломирани астрофизичар, дипломирани
физичар за примењену физику и информатику,
професор физике и хемије за основну школу,
професор физике и основа технике за основну школу, дипломирани физичар за примењену физику, професор физике за средњу школу,
дипломирани физичар истраживач, дипломирани професор физике и хемије за основну школу,
дипломирани професор физике и основа технике за основну школу, дипломирани физичар за
општу физику, дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику, дипломирани
педагог за физику и општетехничко образовање
ОТО, дипломирани астроном, смер астрофизика,
професор физике – информатике, дипломирани
физичар – медицинска физика, дипломирани
професор физике мастер, дипломирани физичар мастер, мастер физичар, мастер професор
физике, мастер професор физике и хемије, мастер професор физике и информатике, дипломирани физичар мастер физике – метеорологије,
дипломирани физичар мастер физике – астрономије, дипломирани физичар – мастер медицинске физике, дипломирани професор физике-хемије, мастер, дипломирани професор
физике – информатике, мастер, дипломирани
физичар – професор физике – мастер, дипломирани физичар – теоријска и експериментална физика – мастер, дипломирани физичар
– примењена и компјутерска физика – мастер,
дипломирани физичар – примењена физика и
информатика – мастер, дипломирани физичар –
професор физике и основа технике за основну

06.10.2021. | Број 954 |

63

Наука и образовање

школу – мастер, дипломирани физичар – професор физике и хемије за основну школу – мастер;
мастер професор математике и физике; мастер
професор информатике и физике; дипломирани физичар – информатичар; мастер професор
предметне наставе; лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским
програмима из области физике. Кандидат треба
да 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 насиља 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 кога није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик на коме се остварује обазовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни
формулар који се може преузети на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у делу „Ново на сајту“
и потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.
Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени
на психичку процену способности за рад са
децом и ученицима код Националне службе за
запошљавање.
Уз пријавни формулар кандидат треба да достави следећу документацију: 1. оригинал или
оверену копију дипломе о завршеном првом
циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области (доказ
да поседује одговарајуће образовање); 2. доказ
стеченом образовању, односно оригинал или
оверену копију дипломе којом је стекао одговарајуће звање, односно звање мастер; 3. додатак
дипломи који садржи податке о просеку оцена
током студирања, као и уверење о положеним
испитима; (оригинал или оверена копија наведених докумената); 4. оригинал или оверену
копију уверења о држављанству РС (оверена
копија не старија од шест месеци или оригинални документ са холограмом); 5. доказ да је стекао високо образовање на српском језику или
је положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе (доказ о
знању српског језика достављају само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на
српском језику); 6. оригинал или оверену копију
извода из матичне књиге рођених (оверена
копија не старија од шест месеци или оригинални документ са холограмом; 7. извод из казнене
евиденције МУП-а Републике Србије – доказ да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља 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 кога није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена
фотокопија); 8. очитану личну карту; 9. биографију (ЦВ); 10. попуњен пријавни формулар са
званичног сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Доказ о здравственој способности доставља кандидат који буде
изабран, непосредно пре закључења уговора о
раду. Напомена: у складу са чланом 154 Закона,
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кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним фомуларом, достављају установи у року од
осам (8) дана од дана објављивања конкурса.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Пријаве се могу
предати поштом или лично тј. непосредно на
адресу: Основна школа „Десанка Максимовић”
Ковин, Цара Лазара. број: 197, 26220 Ковин.
Пријава на конкурс обавезно садржи податке
о радном месту на које кандидат конкурише и
податке о кандидату (име и презиме кандидата, адреса пребивалишта, односно боравишта,
контакт телефон кандидата, адреса електорнске
поште ако је кандидат поседује). Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује директор.
Конкурсна комисија утврђје благовременост
и потпуност пријава на конкурс и испуњеност
законсих услова за пријем у радни однос. Кандидати који у изабрани у ужи избор упућују се
на психолошку процену за рад са децом и ученицима, а 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, а потом са
кандидатима са листе обавља разоговор. Разговор се заказује телефонским путем. после чега
се кандидату шаље пимени позив, електорнском
поштом или препорученом пошиљком. После
обављеног разговора. Конкурсна комисија доноси решење о избору кандидата.у року од осам
дана од дана обављеног разоговора са каднидатима. Све додатне информације о конкурсу
могу се добити од директора школе, телефоном: 013/744-894 или путем електонаке поште:
skoladesankamaks@gmail.com. Непотпуне и
неблаговрмене пријаве, као и фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног
органа. неће се узимати у разматрање.

кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да имају држављанство Републике Србије и
познају српски језик. Кандидати уз пријавни
формулар који се преузима са званичног сајта
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја достављају следећу документацију: 1.
радну и личну биографију са адресом и контакт
телефоном; 2. доказ о стручној спреми (оверена
фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми или уверења о стеченом образовању, ако
диплома није уручена); 3. уверење о држављанству Републике Србије, оригинал или оверену
фотокопију; 4. доказ о неосуђиваности који
издаје Министарство унутрашњих послова, не
старији од шест месеци; 5. доказ о познавању
рада на рачунару: оверену фотокопију сертификата, уверења или практична провера; 6. извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија). Конкурс спроводи Конкурсна
комисија именована од стране директора. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а осталу потребну
документацију, заједно са попуњеним и одштампаним пријавним формуларом достављају установи искључиво преко поште на горенаведену
адресу, са назнаком радног места на које се кандидат пријављује. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране.

ОШ „ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ”
26232 Старчево, Иве Лоле Рибара 2

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“

Васпитач

у предшколској групи целодневног
боравка, на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана

26220 Ковин, Трг Жарка Зрењанина 10

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: Послове шефа рачуноводства може
да обавља лице које има одговарајуће високо
образовање из области економских наука, одговарајуће образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије),
односно образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високошколско образовање до 10. септембра 2005. године. Посебни
услови: познавање рада на рачунару, 1 година
радног искуства.

Шеф кухиње
УСЛОВИ: Послове шефа кухиње може да
обавља лице које је завршило одговарајуће
високо образовање на основним студијама у
обиму од 180 ЕСПБ бодова, по прописима који
уређују високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на студијама у трајању до
три године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.
ОСТАЛО: Поред услова о стеченом образовању
и посебног услова, кандидати за оба радна
места морају да испуњавају услове прописане
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом (прибавља се пре закључења уговора);
нису осуђивани правноснажном пресудом за

УСЛОВИ: лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена,
студијама другог степена, студијама у трајању
од три године, вишим образовањем, односно са
одговарајућим средњим образовањем, у складу
са посебним законом, за рад са децом узраста
од три године до поласка у школу, лице које
има одговарајуће више образовање, односно
одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије,
основне академске студије или специјалистичке
струковне студије) или на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне студије), односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године, васпитач, у складу са Законом; за
рад са децом са сметњама у развоју у васпитној
групи, лице које испуњава услове из претходног
става које је у току стручног усавршавања или
по прописаном програму оспособљено за рад са
децом са сметњама у развоју – васпитач. Кандидат треба да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова. У радни однос може да буде примљено лице које: 1)
има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
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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 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 за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашања; 4) има
држављанство Републике Србије; 5) зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Горе наведени услови се доказују
приликом пријема у радни однос и проверавају
се у току рада. 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 (налази се
на званичној интернет страници Министарства
просвете). Кандидат заједно са одштампаним
пријавним формуларом треба да достави: 1)
доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству, копија); 2) оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 3) доказ да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
ни за кривична дела: насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и доказ да за кандидата
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци), 4)
доказ о знању српског језика / доказ о знању
српског језика и језика на којем ће остваривати
образовно-васпитни рад код послодавца (осим
кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на српском језику / на српском језику
и на језику на којем ће остваривати образовно-васпитни рад код послодавца); 5) радну биографију (осим за лица која први пут заснивају
радни однос). Лица која имају положен стручни
испит могу доставити оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу (није обавезно). Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Кандидати који уђу у ужи избор
биће позвани на разговор. Попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја) са потребном
документацијом се доставља у року од 8 дана
од дана оглашавања у публикацији „Послови“,
непосредно или путем поште на горенаведену
адресу, са назнаком „За конкурс за послове васпитача“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“

26352 Иланџа, Милоша Црњанског 88

Наставник физике

са 30% радног времена
(6 часова наставе недељно),
на одређено време до повратка
запосленог са дужности директора
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: oдговарајуће образовање: професор физике, дипломирани физичар, професор
Бесплатна публикација о запошљавању

физике и хемије, дипломирани педагог за физику и хемију, професор физике и основе технике,
дипломирани педагог за физику и основе технике, професор физике и математике, дипломирани астрофизичар, дипломирани физичар
за примењену физику и информатику, професор физике и хемије за основну школу, професор физике и основа технике за основну школу,
дипломирани физичар за примењену физику,
професор физике за средњу школу, дипломирани физичар истраживач, дипломирани професор физике и хемије за основну школу, дипломирани професор физике и основа технике за
основну школу, дипломирани физичар за општу
физику, дипломирани физичар за теоријску и
експерименталну физику, дипломирани педагог
за физику и општетехничко образовање ОТО,
дипломирани астроном, смер астрофизика, професор физике - информатике, дипломирани
физичар – медицинска физика, дипломирани
професор физике - мастер, дипломирани физичар - мастер, мастер физичар, мастер професор
физике, мастер професор физике и хемије, мастер професор физике и информатике, дипломирани физичар - мастер физике-метеорологије,
дипломирани физичар - мастер физике-астрономије, дипломирани физичар - мастер медицинске физике, дипломирани професор физике-хемије, мастер, дипломирани професор
физике - информатике, мастер, дипломирани
физичар - професор физике-мастер, дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика - мастер, дипломирани физичар
- примењена и компјутерска физика - мастер,
дипломирани физичар - примењена физика и
информатика - мастер, дипломирани физичар професор физике и основа технике за основну
школу - мастер, дипломирани физичар - професор физике и хемије за основну школу - мастер;
мастер професор математике и физике; мастер
професор информатике и физике; дипломирани
физичар - информатичар; мастер професор предметне наставе. Лица која су стекла академско
звање мастер морају имати претходно завршене
основне академске студије на студијским програмима из области физике. Кандидат треба да
испуњава услове утврђене чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018
– др. закон, 10/2019 и 6/2020) и чланом 3 став 1
тачка 8 Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. глсник РС“, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020,
19/2020, 3/2021 и 4/2021). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају школи. Уз потписану пријаву
на конкурс, кандидати треба да приложе: доказ
о поседовању држављанства Републике Србије
(извод из матичне књиге рођених или уверење
о држављанству, оригинал или оверену фотокопију, не старију од 6 месеци), oверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о положеном стручном испиту (ако
поседује), уверење о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања. Доказ о
поседовању психичке, физичке и здравствене
способности доставља кандидат пре закључења
уговора о раду. Пријаву кандидати треба да
доставе у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса на горенаведену адресу, са назнаком
„За конкурс – наставник физике“. За све додатне информације позовите: 013/659-168. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.

Посао се не чека,
посао се тражи

ОСНОВНА ШКОЛА
„САВА ВЕЉКОВИЋ“

26354 Добрица, Светог Саве 408

Наставник физике

са 30% радног времена
(6 часова наставе недељно),
на одређено време до повратка
запосленог са дужности
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: професор физике, дипломирани физичар, професор
физике и хемије, дипломирани педагог за физику и хемију, професор физике и основе технике,
дипломирани педагог за физику и основе технике, професор физике и математике, дипломирани астрофизичар, дипломирани физичар
за примењену физику и информатику, професор физике и хемије за основну школу, професор физике и основа технике за основну школу,
дипломирани физичар за примењену физику,
професор физике за средњу школу, дипломирани физичар истраживач, дипломирани професор физике и хемије за основну школу, дипломирани професор физике и основа технике за
основну школу, дипломирани физичар за општу
физику, дипломирани физичар за теоријску и
експерименталну физику, дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање
ОТО, дипломирани астроном, смер астрофизика, професор физике-информатике, дипломирани физичар-медицинска физика, дипломирани
професор физике-мастер, дипломирани физичар-мастер, мастер физичар, мастер професор
физике, мастер професор физике и хемије, мастер професор физике и информатике, дипломирани физичар - мастер физике-метеорологије,
дипломирани физичар - мастер физике-астрономије, дипломирани физичар - мастер медицинске физике, дипломирани професор физике-хемије, мастер, дипломирани професор
физике-информатике, мастер, дипломирани
физичар - професор физике -мастер, дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика - мастер, дипломирани физичар
- примењена и компјутерска физика - мастер,
дипломирани физичар - примењена физика и
информатика - мастер, дипломирани физичар
професор физике и основа технике за основну
школу - мастер, дипломирани физичар - професор физике и хемије за основну школу - мастер;
мастер професор математике и физике; мастер
професор информатике и физике; дипломирани
физичар - информатичар; мастер професор предметне наставе. Лица која су стекла академско
звање мастер морају имати претходно завршене
основне академске студије на студијским програмима из области физике. Кандидат треба да
испуњава услове утврђене чланом 139 и чланом
и 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службенигласник РС”, број 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) и чланом
3 став 1 тачка 8 Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020,
16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021). Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз потписану пријаву на конкурс, кандидати треба да
приложе: доказ о поседовању држављанства
Републике Србије (извод из матичне књиге
рођених или уверење о држављанству, оригинал или оверену фотокопију не старију од 6
месеци), оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми, уверење о положеном стручном испиту (ако поседује), уверење
о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања; доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности дос-
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тавља кандидат пре закључења уговора о раду.
Пријаву кандидати треба да доставе у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса на
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс
- наставник физике”. За све додатне информације позовите: 013/658-009. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ПИРОТ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН АРАНЂЕЛОВИЋ“
Црвена Река

Педагошки асистент

са 50% норме, на одређено време
до краја школске 2021/22. године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања, најмање трећи или четврти степен стручне спреме; обука за педагошког асистента;
поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима; извршена психолошка процена способности за рад
са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање српског језика и
језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног caoбpaћaja 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.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 1) пријавни формулар Министарства просвете; 2) очитану личну карту или
фотокопију; 3) пропратно писмо и CV; 4) доказ
о држављанству Републике Србије (уверење о
држављанству, оригинал или фотокопију која
није старија од 6 месеци); 5) извод из матичне
књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију; 6) оверену фотокопију дипломе; 7) уверење о неосуђиваности, оригинал или оверену
фотокопију; 8) оверену потврду о обављеној
обуци за пeдaгoшког асистента. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности доставља се непосредно пре закључења
уговора о раду, оригинал или оверена фотокопија. Рок за подношење пријава на оглас је 8
дана од дана објављивања овог огласа у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве се нeћe разматрати. Пријаве слати на
адресу: ОШ „Јован Аранђеловић“, 18313 Црвена Река, са назнаком „За оглас“ или директно
у седишту школе код секретара школе, на број
телефона: 018/4858- 806.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУПЧЕ ШПАНАЦ“

18310 Бела Паланка, Светосавска бб
тел. 018/855-077

Педагошки асистент

на одређено време до краја
школске 2021/2022. године
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме;
уводна обука за педагошког асистента; психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима; да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
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вична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
држављанство Републике Србије; знање језика
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Уз пријаву је потребно доставити: попуњен формулар за пријаву на конкурс, преузет са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја РС; биографију
(CV); оверену фотокопију дипломе, оверену
фотокопију сертификата о завршеној обуци за
педагошког асистента; оверену фотокопију уверења о држављанству (не старију од шест месеци) и оверену копију уверења о неосуђиваности.
Пријаве доставити на горенаведену адресу.

ПОЖ АРEВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА „МОША ПИЈАДЕ“
12311 Мало Црниће
Бајлонијева 123

Наставник енглеског језика

за 10% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат који конкурише за радно место наставника поред општих услова
за заснивање радног односа у складу са чл.
24 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС
и 95/18 – аутентично тумачење), треба да
испуњава и посебне услове прописане одредбама чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 88/2017, 27/18, 10/19 и 6/20), Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18,
11/19, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021
и 4/2021), односно да: 1) поседује одговарајуће
образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 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 кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, 4) држављанство

Републике Србије, 5) зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: биографију, пријавни формулар,
диплому о стеченом одговарајућем образовању
(оверена фотокопија), уверење о држављанству
(оргинал или оверена фотокопија, не старије
од 6 месеци), доказ о знању језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на
том језику), извод из матичне књиге рођених
(оверена фотокопија), уверење о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима доставља се пре
закључења уговора о раду; уверење из казнене
евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван за
кривична дела прописана чл. 139 ст. 1 тач. 3)
Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал или оверена фотокопија уверења, не старије од 6 месеци), доказ о знању
српског језика, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику. Доказ о
поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. Сва
остала документа су саставни део пријаве на
конкурс. Избор се врши у складу са Законом
о основама система образовања и васпитања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. У складу са чланом 154 Закона о
основама система образовања и васпитања,
кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства
просвете, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају школи најкасније у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос у року од 8 дана од дана истека рока за
пријем пријава. Кандидати који уђу у ужи избор
упућују се на психолошку процену способности
за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од 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. Пријаве на конкурс доставити лично или поштом у затвореној
коверти, са назнаком „Конкурс за избор наставника енглеског језика“, на горенаведену адресу,
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Све информације о конкурсу могу се добити од
секретара школе на број телефона: 012/280-012
и на имејл: skola.mc@gmail.com, сваким радним
даном од 8 до 12 часова.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МАЈСКИ ЦВЕТ“
12220 Велико Градиште
Бошка Вребалова 1
тел. 012/7662-633

Васпитач

3 извршиоца
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање: 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 пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године – васпитач или високо
образовање стечено на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне студије
и специјалистичке струковне студије), студијама
у трајању од три године или више образовање –
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васпитач; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. Докази о
испуњености услова из 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. Кандидат је дужан
да приложи: пријавни формулар са интернет
сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, потписану биографију, оригинал или оверену копију дипломе, оригинал или
оверену копију уверења о држављанству, оригинал или оверену копију уверења о неосуђиваности, доказ о познавању језика на коме се
изводи образовно-васпитни рад (уколико је неопходан). Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Лице задужено за давање обавештења о
јавном конкурсу: секретар Милан Митић. Пријаве се подносе на горенаведену адресу.

Медицинска сестра – васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: 1) да има одговарајуће средње образовање: медицинска сестра – васпитач; 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да лице
није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да има држављанство Републике Србије; 5)
да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова из тач. 1), 3)–5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог
члана прибавља се пре закључења уговора о
раду. Кандидат је дужан да приложи: пријавни формулар са интернет сајта Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, потписану биографију, оригинал или оверену копију
дипломе, оригинал или оверену копију уверења
о држављанству, оригинал или оверену копију
уверења о неосуђиваности, доказ о познавању
језика на коме се изводи образовно-васпитни
рад (уколико је неопходан). Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Лице задужено за
давање обавештења о јавном конкурсу: секретар Милан Митић. Пријаве се подносе на горенаведену адресу.

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: 1) да лице има завршену основну школу; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3)
Бесплатна публикација о запошљавању

да није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије. Докази о испуњености услова из
тач. 1), 3)–4) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог
члана прибавља се пре закључења уговора о
раду. Кандидат је дужан да приложи: пријавни формулар са интернет сајта Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, потписану биографију, оригинал или оверену копију
дипломе, оригинал или оверену копију уверења
о држављанству, оригинал или оверену копију
уверења о неосуђиваности. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Лице задужено за
давање обавештења о јавном конкурсу: секретар Милан Митић. Пријаве се подносе на горенаведену адресу.

технолошког развоја РС и одштампани пријавни формулар заједно са потребном документацијом достављају школи. Кандидати уз пријавни формулар прилажу: оригинал или оверену
фотокопију дипломе или уверења о стеченом
образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од
6 месеци), уверење или потврду о неосуђиваности за горе наведена кривична дела и да
није утврђено дискриминаторно понашање које
издаје надлежна полицијска управа. Кандидати
који образовање нису стекли на српском језику
достављају и доказ да познају језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Пријава на
конкурс треба да садржи и податке о кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта или
боравишта, контакт телефон) и радно место на
које кандидат конкурише. Кандидати који буду
изабрани у ужи избор, биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима коју врши Национална служба за
запошљавање. Кандидат који буде изабран, пре
закључења уговора о раду доставља уверење
о здравственој способности, не старије од шест
месеци. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“,
на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
слати на адресу: Основна школа „Милисав Николић“, 12313 Божевац.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛИСАВ НИКОЛИЋ“

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ“

12313 Божевац
тел. 012/281-145, 012/281-146

12254 Раброво, Светог Саве бб.
тел. 012/885-120, факс: 012/885-220

Наставник српског језика и
књижевности

на мандатни период од 4 године

са 95% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник енглеског језика

са 90% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу за наведена радна места поред испуњавања општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/2017), треба да поседују одговарајуће
образовање у складу са чланом 140 став 1) и 2)
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 10/19), као
и да испуњавају услове из Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС – Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18,
11/19, 2/20, 8/20, 16/2019/20, 3/21). Кандидат
треба да има и психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
има држављанство Републике Србије; 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; да зна српски језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Кандидати попуњавају формулар за пријаву на
конкурс који је објављен на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и

Директор

УСЛОВИ: Дужност директора може обављати лице које испуњава следеће услове прописане чланом 122 став 5, чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019,
27/2018 – др. закон и 6/2020): 1. стечено одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: а) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета, б) студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинује целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; лице из подтачке б) мора да
има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2. да кандидат
има дозволу за рад наставника, васпитача или
стручног сарадника и обуку и положен испит за
директора (лиценцу); 3. да има најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; 4. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 5. да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривично дело насиља
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примања
или давања мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
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да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 6. да против њега
није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора
пре подношења оптужног предлога за наведена кривична дела; 7. да има држављанство
Републике Србије; 8. да зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад.
Одредбом члана 122 став 6 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон,
10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020), прописано је да изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и став 2 овог закона,
дужност директора основне школе може да
обавља лице које има одговарајуће образовање
из члана 140 став 3 овог закона за наставника
те врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен
испит за директора установе и најмање 10 година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Кандидати попуњавају пријавни формулар за званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(www.mpn.gov.rs/формулар за пријем у радни
однос у установама образовања и васпитања),
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.
ОСТАЛО: Уз попуњен и одштампан пријавни формулар, кандидати достављају следећу
документацију: 1. радну биографију са кратким прегледом радних ангажовања и предлогом програма рада директора школе; 2. оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању за наставника основне школе, педагога или психолога; 3.
оверен препис или оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту; 4. оригинал или оверену фотокопију доказа о положеном испиту за директора установе (пријава која не садржи доказ 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); 5. потврду о радном
искуству, потврду да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања (оригинал); 6. уверење/потврду из
надлежне службе Министарства унутрашњих
послова Републике Србије да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривично дело насиља у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање
(оригинал или оверену фотокопију, не старије
од 6 месеци); 7. уверење/потврду из надлежног
суда да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није
претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за наведена кривична дела – за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита и друга
кривична дела против службене дужности, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и

68

| Број 954 | 06.10.2021.

против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); 8. уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или
оверену фотокопију, не старије од 6 месеци);
9. извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); 10. кандидат за директора, уколико поседује, дужан је да уз пријаву на конкурс достави и
доказ о резултату стручно-педагошког надзора
о његовом раду – извештај просветног саветника (фотокопија); 11. кандидат за директора који
је претходно обављао дужност директора школе дужан је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (фотокопија). Доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља
се пре закључења уговора о раду. Диплома,
односно уверење о стеченом високом образовању, уколико је на српском језику, уједно је и
доказ да кандидат зна српски језик, у супротном
је потребно доставити оверену копију доказа да
зна српски језик (оверену фотокопију дипломе
о завршеној средњој школи на српском језику).
Документацију која се доставља уз пријаву кандидат доставља у три примерка (један примерак
чини оригинал или оверена фотокопија наведене документације, а у два примерка се достављају обичне фотокопије оверених примерака). Директора именује министар, на период од
4 године. Министар бира директора у року од 30
дана од дана пријема документације коју му је
доставио Школски одбор (у складу са одредбама
члана 123 Закона о основама система образовања и васпитања) и доноси решење о именовању директора, о чему школа обавештава сва
лица која су се пријавила на конкурс. Пријаве са
потребном документацијом достављати са назнаком „Конкурс за директора“, на адресу школе:
Основна школа „Милутин Миланковић“, Светог
Саве бб, 12254 Раброво. Потребну документацију достављати путем препоручене пошиљке
или лично у канцеларију секретара школе,
од 08.00 до 13.00 часова. Контакт телефон:
012/885-220. Рок за пријављивање на конкурс је
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.

ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МАСЛАЧАК“
36310 Сјеница, Нова бб.

Васпитач

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са ради неге детета
6 извршилаца
УСЛОВИ: Општи услови: 1) да кандидат има
одговарајуће образовање; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом; 3) да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да има држављанство Републике Србије; 5)
зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Посебни услови: поред

општих услова за заснивање радног односа
утврђених чланом 139 ЗОСОВ, кандидати треба
да испуњавају следеће посебне услове у погледу стручне спреме: одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне
струковне студије, основне академске студије
или специјалистичке струковне студије) или
на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или
мастер струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године – васпитач,
у складу са чланом 39 Закона о предшколском
васпитању и образовању и чл. 11 под 2 тачка
2.1. Правилника о организацији и систематизацији послова у ПУ „Маслачак“ у Сјеници. Кандидат мора да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина, стечено
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, у складу са чланом 142 ЗОСОВ.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни
формулар за пријаву на конкурс који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз
пријавни формулар кандидат треба да достави:
биографију; извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци); оверен препис (фотокопију) дипломе о одговарајућој стручној спреми;
уверење МУП-а о неосуђиваности за кривична
дела из члана 139 став 1 тачке 3) ЗОСОВ; потврду или уверење од високошколске установе да
је кандидат у току студија положио испите из
педагогије и психологије или оверену фотокопију уверења да је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу; доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом доставља се пре закључења уговора о раду; доказ да зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад
доставља кандидат које одговарајуће образовање није стекао на српском језику, тако што
доставља потврду или уверење да је положио
испит из српског језика са методиком по програму одговарајуће високошколске установе,
као и потврду о познавању српског језика. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији НСЗ „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаву на конкурс и
осталу потребну документацију заинтересовани
кандидати могу доставити лично или поштом,
на адресу: Предшколска установа „Маслачак“,
36310 Сјеница, Нова бб.

Спремачица

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
2 извршиоца
УСЛОВИ: Општи услови: 1) да кандидат има
одговарајуће образовање; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом; 3) да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
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за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Посебни услови: поред општих услова за
заснивање радног односа утврђених чланом 139
ЗОСОВ, кандидати треба да испуњавају следеће
посебне услове у погледу стручне спреме: завршено основно образовање, прописано чланом
11 под 3 тачка 311 Правилника о организацији
и систематизацији послова.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар за пријаву на конкурс који се налази на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријавни
формулар кандидат треба да достави: биографију; извод из матичне књиге рођених; уверење
о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци); оверен препис (фотокопију)
дипломе о одговарајућој стручној спреми; уверење МУП-а о неосуђиваности за дела из члана
139 став 1 тачке 3) ЗОСОВ; доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом доставља се пре закључења уговора о
раду; доказ да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад доставља
кандидат које одговарајуће образовање није
стекао на српском језику, тако што доставља
потврду или уверење да је положио испит из
српског језика. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији НСЗ „Послови“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаву на конкурс и осталу потребну документацију заинтересовани кандидати могу доставити лично или поштом, на адресу: Предшколска
установа „Маслачак“, 36310 Сјеница, Нова бб.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ГОЈКО ДРУЛОВИЋ“
Радоиња
31318 Кокин Брод

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 122, 139 и чланом 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др.
закон и 6/2020) и услове прописане Правилником о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 108/15), и то: 1) да има одговарајуће
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања за
наставника те врсте школе и подручја рада, за
педагога и психолога, и то: (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; студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука, при чему мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета; (б) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да има дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника;
3) да има обуку и положен испит за директора
школе (изабрани кандидат који нема положен
испит за директора, дужан је да га положи у
законском року од дана ступања на дужност);
4) да има најмање осам година рада у установи
Бесплатна публикација о запошљавању

на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; 5) да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 6) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за 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 кога није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
7) да није правноснажно осуђиван за привредни
преступ; 8) да против кандидата није покренут
кривични поступак, нити покренута истрага; 9)
да има држављанство Републике Србије; 10) да
зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар који се
преузима са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја (htp: //www.
mpn.gov.rs) и уз радну биографију са кратким
прегледом кретања у служби и планом рада за
време мандата, кандидат је обавезан да приложи: 1) оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању; 2) оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (дозволу за рад
наставника васпитача и стручног сарадника); 3)
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе (пријава која не садржи уверење о положеном испиту за директора
установе неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року положи испит за директора школе);
4) оригинал или оверену фотокопију потврде
о радном искуству, најмање осам година рада
у области образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, која мора да
садржи податак о радном стажу и пословима
које је лице обављало, коју издаје установа у
којој кандидат ради, ако кандидат није у радном односу, потврду издаје установа у којој је
кандидат стекао радно искуство у области образовања и васпитања; 5) оригинал или оверену фотокопију уверења о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење), не старије од
шест месеци од датума објаве конкурса, оригинал или оверена копија; 6) оригинал уверења
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примања мита 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 (не старије од 6 месеци) или оверена фотокопија истог; 7) оригинал уверење да
лице није правноснажно осуђено за привредни
преступ у вршењу раније дужности (не старије
од 6 месеци) или оверена фотокопија истог; 8)
оригинал уверења надлежног суда да против
кандидата није покренут кривични поступак
доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога
за дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (не
старије од 6 месеци) или оверена фотокопија
истог; 9) оригинал уверење о држављанству

Републике Србије (не старије од 6 месеци) или
оверена фотокопија истог; 10) доказ о знању
српског језика, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику, оригинал
или оверена фотокопија; 11) доказ о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника), оригинал
или оверена фотокопија, односно доказ да није
вршен стручно-педагошки надзор у раду кандидата, уколико истог није било, оригинал или
оверена фотокопија; 12) резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (достављају само кандидати који су
претходно обављали дужност директора установе), оригинал или оверену фотокопију, у случају
да за време обављања дужности директора није
вршен стручно-педагошки надзор установе и
оцена спољашњег вредновања, доставити доказ
о томе, оригинал или оверену фотокопију; 13)
извод из матичне књиге рођених, оригинал или
оверена фотокопија. Рок за подношење пријава
је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености услова слати у
затвореној коверти на адресу школе, са назнаком на коверти: „Конкурс за избор директора
школе“ или предати лично на наведеној адреси, сваког радног дана од 08.00 до 14.00 часова.
Ближе информације могу се добити на телефон:
033/88-281.

ПРОКУПЉЕ
ПУ „ПРВА РАДОСТ“

18412 Житорађа, Војводе Мишића 3
тел. 027/8362-140

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: високо образовање за васпитача 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; образовање стечено на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао образовање до 10. септембра 2005. године;
одговарајуће високо образовање за васпитача
на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне студије), студије у трајању од
три године или више образовање васпитно-образовне струке, одсек за образовање васпитача
предшколских установа, без обзира на радно
искуство; да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, за кривична дела примања и давања мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна језик на ком се
остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: попуњен пријавни формулар који се налази на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
оверену копију дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија, не старија од шест месеци),
уверење о држављанству (оверена фотокопија,
не старија од шест месеци), ако кандидат није
стекао одговарајуће образовање на српском
језику – уверење да је положио испит из српског језика са методиком, по програму одго-

06.10.2021. | Број 954 |

69

Наука и образовање

варајуће високошколске установе; уверење да
кандидат није осуђиван; уверење да се против
кандидата не води истрага. Лекарско уверење
о психичкој и општој здравственој способности
за рад са децом се доставља након доношења
одлуке о избору кандидата. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете
у разматрање. Рок за подношење пријаве је 8
дана од дана објављивања, на адресу установе,
поштом или лично.

(не старије од 6 месеци); доказ о неосуђиваности (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (копија). Кандидати који су
изабрани биће упућени на психолошку процену
способности за рад са децом. Пријаве са потребном документацијом доставити на горе наведену адресу у року од 8 (осам) дана од датума објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Документација се
неће враћати.

ПУ „НАША РАДОСТ“

ОШ „МИЛИЋ РАКИЋ МИРКО“

18420 Блаце
Браће Вуксановић 20
тел. 027/371-268, 027/370-012
e-mail: vrticblace@ptt.rs

18400 Прокупље
Ратка Павловића 150
тел. 027/324-168, 329-601
e-mail: osmirko@ptt.rs

Васпитач

Педагошки асистент

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, мастер струковне
студије и специјалистичке струковне студије);
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005; на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне или специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три
године или више образовање.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Уз пријаву
на конкурс кандидат доставља: диплому о стеченом одговарајућем образовању, IV степен
стручне спреме; уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених; сертификат издат од стране Министарства просвете о завршеној уводној обуци за
педагошког асистента; уверење о неосуђиваности.Сва документа се прилажу у оригиналу
или као оверене фотокопије. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање.

на одређено време, а најдуже
до 31.08.2022. године
5 извршилаца

Медицинска сестра

на одређено време, а најдуже
до 31.08.2022. године
УСЛОВИ: стечено средње образовање у четворогодишњем трајању.

Сервирка

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: средње образовање.
ОСТАЛО: Сви кандидати поред услова о стеченом одговарајућем образовању и додатног
услова, морају испуњавати и следеће услове
прописане чланом 139 Закона о основама образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020): да имају
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом (лекарско уверење прибавља се
пре закључења уговора о раду са изабраним
кандидатом); да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиља
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство
Републике Србије; знање српског језика (доказ
о знању српског језика на коме се остварује васпитно-образовни рад се прибавља у случају да
је одговарајуће образовање стечено ван територије Републике Србије). Уз пријавни формулар, који се попуњава на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, сви кандидати достављају
и следећу документацију: радну и личну биографију са адресом становања и контакт телефоном (ЦВ); доказ о стручној спреми (оверена
фотокопија дипломе); уверење о држављанству
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на одређено време
до 31.08.2022. године

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

Наставник гитаре

у издвојеном одељењу матичне школе
у Петровцу на Млави
УСЛОВИ: 1. поседовање одговарајућег образовања, односно одговарајуће високо образовање
прописано 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 – гитариста, дипломирани музичар –
усмерење гитариста, мастер музички уметник
– професионални статус гитариста или академски музичар гитариста; 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.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања. 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 (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 узети у разматрање.
Решење о избору кандидата конкурсна комисија
доноси у року од осам 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. Пријаве
треба послати поштом (обавезно са повратницом), уз назнаку: „За конкурс“ на горенаведену
адресу или поднети непосредно у Секретаријату
ОМШ „Божидар Трудић“. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и
преко телефона: 026/317-490.

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“
11322 Скобаљ
Цара Лазара 103
тел. 026/4791-205

Наставник ликовне културе

за 25% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
УСЛОВИ: Поред општих услова прописан Законом о раду, кандидати треба да испуњавају
услове прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о
основама система образовања и васпитања:
да имају одговарајуће образовање, у складу са
чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи; да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство Репу-
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блике Србије (извод из МК рођеник и уверење о
држављанству); да знају 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 просвете (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); уверење о држављанству
Републике Србије, не старије од 6 месеци (може
и оверен препис/фотокопија); извод из матичне
књиге рођених или оверен препис / фотокопија;
оверен препис / фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу (кандидати за послове наставника, стручног сарадника
или секретара школе, осим приправника и других лица која могу засновати радни однос без
положеног одговарајућег испита); доказ о неосуђиваности (уверење из МУП-а); доказ о знању
српског језика / доказ о знању српског језика и
језика на којем ће остваривати образовно-васпитни рад код послодавца (осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на српском
језику / на српском језику и на језику на којем
ће остваривати образовно-васпитни рад код
послодавца); уверење (потврда) високошколске
установе о образовању из члана 140 ЗОСОВ-а
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова.
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. Потребно је да
у пријави кандидати наведу и актуелни број
фиксног или мобилног телефона и тачну адресу
пребивалишта. Пожељно је доставити и радну
биографију. 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. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује
директор. Кандидати који су изабрани у ужи
избор, у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос у року од осам дана од
дана пријема резултата психолошке процене
способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе из става 6 овог члана и доноси
решење о избору кандидата у року од осам дана
од дана обављеног разговора са кандидатима.
Лекарско уверење доставиће изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Додатне информације путем телефона: 026/4791-205, секретар
Бесплатна публикација о запошљавању

школе. Пријаве се достављају непосредно или
путем поште на адресу школе, са назнаком „За
конкурс“: ОШ „Иво Лола Рибар“ Скобаљ, Цара
Лазара 103, 11322 Скобаљ. Контакт телефон:
026/4791-205.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

11320 Велика Плана
Војводе Мишића 3

Наставник предметне наставе –
електротехничка група предмета
УСЛОВИ: Кандидат за пријем у радни однос
мора испуњавати услове прописане чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017,
27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020): 1) да
има одговарајуће образовање за наставника
предметне наставе, да испуњава услове прописане чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања и услове прописане Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада Електротехника („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017,
8/2017, 4/2018, 13/2018, 2/2020, 14/2020, 1/2021
и 2/2021); 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик. Докази о испуњености услова из става 2 тачка 1), 3), 4) и 5) су
саставни део пријаве на конкурс, а доказ из става 2 тачка 2) подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја РС, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају школи. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: 1. кратку биографију; 2. оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 3. оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 4. оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених; 5. уверење
надлежних органа да лице није осуђивано
правоснажном судском пресудом са правним
последицама у смислу чл. 139 став 1 тачка 3)
Закона о основама система образовања и васпитања и да није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6
месеци), оригинал или оверену фотокопију, 6.
доказ о знању српског језика на ком се изводи
образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику),
оригинал или оверену фотокопију. Документација се предаје, или доставља путем поште, на
горенаведену адресу. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и од стране јавног бележника неовереном
документацијом, неће бити узете у разматрање.
Ближе информације о конкурсу могу се добити
на телефон: 026/513-859.

11300 Смедерево, 16 октобра бб.
тел. 026/653-633

Наставник посластичарства

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме – струковни менаџер гастрономије, гастролог или друго
према Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада Трговина, угоститељство и туризам („Сл.
гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2015,
16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017, 13/2018,
2/2020, 14/2020, 1/2021). Кандидати треба да
испуњавају услове прописане Законом о раду,
услове из чл. 139, 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019
и 6/2020), као и Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и
туризам („Сл. гласник РС – Просветни гласник“,
бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017,
13/2018, 2/2020, 14/2020, 1/2021).
ОСТАЛО: Уз одштампан попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, на конкурс доставити: оверену фотокопију
дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није
осуђиван, а за наставника – уверење о положеном стручном испиту за рад у образовању или
положеном испиту за лиценцу (осим за лица
која заснивају радни однос у својству приправника или на начин утврђен као за приправнике). Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и
ученицима доставља се пре закључења уговора
о раду. У току трајања поступка одлучивања о
избору, кандидати за сва радна места који уђу
у ужи избор дужни су да се подвргну провери
психофизичких способности за рад са децом
и ученицима, коју врши Национална служба
за запошљавање применом стандардизованих
поступака, а у складу са чланом 154 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 10/2019 и 6/2020), по распореду који
утврди школа у сарадњи са Националном службом за запошљавање, о чему ће кандидати бити
благовремено обавештени. Кандидат мора знати
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на горе наведену адресу, са назнаком: „За
конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

Наставник практичне наставе
куварства

на одређено време до повратка стално
запосленог са боловања
УСЛОВИ: V степен стручне спреме,цкувар специјалиста или друго према Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним
школамау подручју рада Трговина, угоститељство и туризам („Сл. гласник РС – Просветни
гласник“, бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016,
2/2017, 13/2018, 2/2020, 14/2020, 1/2021). Кандидати треба да испуњавају услове прописане
Законом о раду, услове из чл. 139, 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 10/2019 и 6/2020), као и Правилником о
степену и врсти образовања наставника, струч-
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них сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам („Сл. гласник РС – Просветни
гласник“, бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016,
2/2017, 13/2018, 2/2020, 14/2020, 1/2021).
ОСТАЛО: Уз одштампан попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, на конкурс доставити: оверену фотокопију
дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није
осуђиван, а за наставника – уверење о положеном стручном испиту за рад у образовању
или положен испит за лиценцу (осим за лица
која заснивају радни однос у својству приправника или на начин утврђен као за приправнике). Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и
ученицима доставља се пре закључења уговора
о раду. У току трајања поступка одлучивања о
избору, кандидати за сва радна места који уђу
у ужи избор дужни су да се подвргну провери
психофизичких способности за рад са децом и
ученицима, коју врши Национална служба за
запошљавање, применом стандардизованих
поступака, а у складу са чланом 154 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 10/2019 и 6/2020), по распореду који
утврди школа у сарадњи са Националном службом за запошљавање, о чему ће кандидати бити
благовремено обавештени. Кандидат мора знати
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на
горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

Наставник економске групе
предмета

на одређено време до 31.08.2022.
године ради замене помоћника
директора школе, за 35% радног
времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани економиста, мастер економиста или друго
према Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада Трговина, угоститељство и туризам. Кандидати треба да испуњавају услове прописане
Законом о раду, услове из чл. 139 и 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 и др.
закони, 10/2019 и 6/2020), као и Правилником о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам.
ОСТАЛО: Уз одштампан попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, на
конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење да кандидат није осуђиван, а
за наставника – уверење о положеном стручном
испиту за рад у образовању или положен испит
за лиценцу (осим за лица која заснивају радни однос у својству приправника или на начин
утврђен као за приправнике). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља се
пре закључења уговора о раду. У току трајања
поступка одлучивања о избору, кандидати 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
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поступака, а у складу са чланом 154 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 и др.
закони 10/2019 и 6/2020), по распореду који
утврди школа у сарадњи са Националном службом за запошљавање, о чему ће кандидати бити
благовремено обавештени. Кандидат мора знати
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на горе наведену адресу, са назнаком: „За
конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

Наставник куварства

на одређено време до 31.08.2022.
године ради замене помоћника
директора школе, за 15% радног
времена
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, менаџер у
гастрономији, струковни менаџер гастрономије
или друго према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама у
подручју рада Трговина, угоститељство и туризам. Кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о раду, услове из чл. 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018
и др. закони 10/2019 и 6/2020), као и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама у подручју рада Трговина,
угоститељство и туризам.
ОСТАЛО: Уз одштампан и попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није осуђиван, а за наставника – уверење
о положеном стручном испиту за рад у образовању или положен испит за лиценцу (осим за
лица која заснивају радни однос у својству приправника или на начин утврђен као за приправнике). Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и
ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. У току трајања поступка одлучивања о избору, кандидати који уђу у ужи избор
дужни су да се подвргну провери психофизичких способности за рад са децом и ученицима,
коју врши Национална служба за запошљавање,
применом стандардизованих поступака, а у складу са чланом 154 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
88/2017, 27/2018 и др. закони 10/2019 и 6/2020),
по распореду који утврди школа у сарадњи са
Националном службом за запошљавање, о чему
ће кандидати бити благовремено обавештени.
Кандидат мора знати језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаве слати на горе наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

СОМБОР

образовање, предвиђено чланом 2 став 1 тачка 4 подтачка 3 Правилника о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у гимназији („Службени
гласник РС – Просветни гласник“, бр. 15/2013,
11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019,
2/2020, 3/2020, 14/2020 и 1/2021), радно место
– наставник руског језика; б) има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 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
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 да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; г) има држављанство Републике Србије; д) зна српски језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати
достављају потребну документацију у року од
15 дана од дана објављивања конкурса у листу
„Послови“, и то: диплому о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству
не старије од 6 месеци; уверење о неосуђиваности не старије од 6 месеци (из МУП-а); 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 послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности
за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе
и доноси решење о избору кандидата у року
од осам дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Разговор са кандидатима биће
обављен у просторијама Гимназије и економске
школе „Јован Јовановић Змај“ у Оџацима, Сомборска 18. Пријаве са доказима о испуњености
услова конкурса се предају поштом на адресу
школе. Пријаве се предају у затвореној коверти,
са назнаком „За конкурс за пријем у радни однос
на радно место наставника руског језика“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

25254 Дероње
Светозара Милетића 25а
тел. 025/5872-014

Педагошки асистент

ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
25250 Оџаци, Сомборска 18
тел. 025/5742-434

Наставник руског језика
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то да: а) има одговарајуће

за децу и ученике ромске
националности, за 80% норме, на
одређено време до 31.08.2022. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања и члана 8 Правилника о педагошком асистенту и андрагошком асистенту, и
то да: а) има одговарајуће образовање, стечено средње образовање у четворогодишњем
трајању; б) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
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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 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 да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) има држављанство Републике Србије;
д) зна српски и ромски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; е) има савладан
програм обуке за педагошког асистента.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати
достављају потребну документацију у року од
8 дана од дана објављивања конкурса, и то:
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
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос у року од осам дана од
дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима.
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор са кандидатима биће обављен у просторијама ОШ
„Вук Караџић“ Дероње, Светозара Милетића
25а. 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 горенаведену адресу. Пријаве се предају у затвореној коверти, са
назнаком: „За конкурс за пријем у радни однос
на радно место педагошки асистент за децу и
ученике ромске националности“. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране
директора школе.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ“

22300 Стара Пазова, Владимира Хурбана 13
тел. 022/311-223, факс: 022/310-565
e-mail: poletarac.pazova@gmail.com

Медицинска сестра – васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: средње
образовање у трајању од четири године (медицинска сестра – васпитач), одговарајуће више
образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена
(основне струковне студије или специјалистичке струковне студије), на којима је оспособљено
за рад са децом јасленог узраста – васпитач; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
Бесплатна публикација о запошљавању

кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у 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
васпитно-образовни рад; са или без положеног
испита за лиценцу.

Сарадник – медицинска сестра
за превентивно-здравствену
заштиту и негу

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: одговарајуће образовање, и то: стечено средње образовање здравствене струке у
трајању од четири године; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 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; положен стручни испит по прописима из
области здравствене заштите.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне формулар за пријаву на конкурс који се налази на
званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Пријаве
поднете без приложеног попуњеног формулара сматраће се непотпуним и неће бити узете
у разматрање. Уз попуњени пријавни формулар
потребно је приложити: радну биографију (CV),
тачну адресу пребивалишта, контакт телефон
и имејл-адресу; доказ о стеченом образовању;
доказ да кандидат није осуђен правноснажном
пресудом за кривично дело утврђено у чл. 139
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/2020)
и то: уверење из казнене евиденције издато
од стране надлежне полицијске управе МУП-а
(не старије од 6 месеци); уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге
рођених (нови образац са холограмом, трајно
важење); доказ о знању српског језика на коме
се остварује васпитно-образовни рад (кандидат који није стекао одговарајуће образовање
на српском језику, потребно је да достави уверење да је положио испит из српског језика са
методиком, по програму одговарајуће високошколске установе); уверење о положеном испиту
за лиценцу – дозволи за рад (стручни испит);
уколико кандидат има лиценцу за послове медицинске сестре – васпитача; доказ о положеном стручном испиту по прописима из области
здравствене заштите за послове сарадника –
медицинске сестре за превентивно-здравствену
заштиту и негу. Сва приложена документација
мора бити у оригиналу или фотокопији, односно
препису који мора бити оверен у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа

(„Службени гласник РС“, број 93/2014, 22/2015
и 87/2018). Доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом (лекарско уверење) доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“ НСЗ.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима. Пријавом на
конкурс кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе спровођења
законом предвиђеног поступка – конкурса за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Пријаве се подносе искључиво лично или путем препоручене пошиљке на
адресу предшколске установе, са назнаком: „За
конкурс за заснивање радног односа за ____
(навести радно место за које се конкурише)“,
у затвореној коверти. Информације о конкурсу могу се добити у предшколској установи у
Кадровској служби, на телефон: 022/311-223,
од 8.00 до 14.00 сати. Решење о избору кандидата биће донето у року предвиђеном у чл. 154
став 7 Закона.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ“

22300 Стара Пазова
Владимира Хурбана 13
тел. 022/311-223, факс: 022/310-565
e-mail: poletarac.pazova@gmail.com

Васпитач 1

2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајуће
образовање и то: више образовање, односно
одговарајуће високо образовање из области
педагошких наука на студијама првог степена
(основне струковне студије, основне академске студије или специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или
више образовање – васпитач; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за 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; са или без положеног испита за лиценцу.

Помоћни радник у кухињи
УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајуће
образовање, и то завршено средње образовање у трајању од две године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за 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,
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утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.

Помоћни радник у кухињи 2 –
сервирка
УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајуће
образовање, и то завршено средње образовање у трајању од две године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за 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.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне формулар за пријаву на конкурс који се налази на
званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Пријаве
поднете без приложеног попуњеног формулара сматраће се непотпуним и неће бити узете
у разматрање. Уз попуњени пријавни формулар
потребно је приложити: радну биографију (ЦВ),
тачну адресу пребивалишта, контакт телефон
и имејл-адресу; доказ о стеченом образовању;
доказ да кандидат није осуђен правноснажном
пресудом за кривично дело утврђено у чл. 139
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/2020),
и то: уверење из казнене евиденције издато од
стране надлежне полицијске управе МУП-а (не
старије од 6 месеци); уверење о држављанству
Републике Србије; доказ о знању српског језика на коме се остварује васпитно-образовни рад
(кандидат који није стекао одговарајуће образовање на српском језику, потребно је да достави уверење да је положио испит из српског
језика са методиком, по програму одговарајуће
високошколске установе); извод из матичне
књиге рођених (нови образац са холограмом,
трајно важење); уверење о положеном испиту
за лиценцу – дозволи за рад (стручни испит),
уколико кандидат има лиценцу за послове васпитача 1. Сва приложена документација мора
бити у оригиналу или фотокопији, односно препису који мора бити оверен у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа
(„Службени гласник РС“, број 93/2014, 22/2015
и 87/2018). Доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом (лекарско уверење) доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“ НСЗ.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима. Пријавом на
конкурс кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе спровођења
законом предвиђеног поступка – конкурса за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Пријаве се подносе искључиво лично или путем препоручене пошиљке
на адресу предшколске установе, са назнаком
„За конкурс за заснивање радног односа за ___
(навести назив радног места за које се конкурише), у затвореној коверти. Информације о кон-
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курсу могу се добити у предшколској установи у
Кадровској служби на телефон: 022/311-223, од
8.00 до 14.00 сати. Решење о избору кандидата
биће донето у року предвиђеном у чл. 154 став
7 Закона.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СИМЕОН АРАНИЦКИ”

22300 Стара Пазова, Бошка Бухе бб.
тел. 022/363-200

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити
изабран кандидат који испуњава услове предвиђене члановима 122, 139 и 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/17, 27/18
– други закони, 10/19 и 6/20), и то: 1. да има
одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, педагога или психолога,
на студијама другог степена – мастер академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске студије (студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука, у ком случају је неопходна
завршеност студија првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета); или на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; 2. да поседује
дозволу за рад (лиценцу) наставника и стручног сарадника, односно положен стручни испит;
3. да поседује лиценцу за директора установе
(кандидат који ту лиценцу не поседује може
бити изабран, али ће бити дужан да испит за
директора установе положи у року од две године од дана ступања на дужности); 4. да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 5. да има држављанство Републике Србије; 6. да зна српски језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад; 7.
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 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;
8. да има најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања. 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, за директора школе може бити
изабрано и лице које уз испуњеност осталих
горе наведених услова, има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 истог закона, тј.
високо образовање стечено на студијама првог
степена (основне академске, основне структурне и специјалистичке струковне студије) или на
студијама у трајању од 3 године или више образовање за наставника основне школе и најмање
10 година рада на пословима образовања и вас-

питања у установи после стеченог одговарајућег
образовања. У сврху доказивања потребних
услова за избор директора школе, кандидати уз
пријаву на конкурс треба да приложе следеће
документе: преглед кретања у служби са биографским подацима и са предлогом рада директора школе; оверен препис/фотокопију дипломе
о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; оверен препис/
фотокопију лиценце за директора установе (ако
је кандидат поседује); оригинал или оверена
фотокопија лекарског уверења (може постојеће
лекарско уверење, а кандидат који буде изабран
ће накнадно, пре закључења уговора, доставити
ново лекарско уверење); оригинал или оверена
фотокопија доказа о држављанству Републике
Србије (уверење о држављанству, не старије
од 6 месеци); оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; доказ
о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи уколико одговорајуће
образовање није стечено на том језику (оригинал или оверена фотокопија); оригинал или
оверена фотокопија уверења о неосуђиваности
МУП-а; оригинал или оверена фотокопија уверења о некажњавању из основног суда; оригиналну потврду о годинама рада после стеченог
одговарајућег образовања; извештај просветног
саветника о резултатима стручно-педагошког
надзора кандидата (уколико кандидат поседује); уколико се на конкурс пријави лице које је
претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања. Рок за пријављивање на конкурс је
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Сва потребна обавештења могу
се добити од секретара школе на телефон:
022/363-200. Пријаве са потребном документацијом о испуњености услова достављају се
поштом или лично у затвореној коверти, са назнаком: „Конкурс за избор директора школе“, на
адресу школе: Основна школа „Симеон Араницки“, 22300 Стара Пазова, Бошка Бухе бб.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВО ЛОЛА РИБАР“
22400 Рума, Главна 270
тел. 022/471-863

Андрагошки асистент
на одређено време
до 31.08.2022. године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 139 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/19, 6/2020), стечено
средње образовање и савладан програм обуке
у складу са условима прописаним чланом 8
став 3 и 5 и чланом 9 Правилника о педагошком и андрагошком асистенту („Сл. гл. РС“,
број 87/2019). У поступку избора андрагошког
асистента прибавља се мишљење надлежног
органа јединице локалне самоуправе. Потребна документација: кандидат попуњава пријавни формулар скинут са званичне странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, и уз одштампан, попуњен и потписан
формулар који је обавезан доставља и своју
пријаву по конкурсу и следећу документацију:
диплома о завршеној средњој школи, уверење
о држављанству Републике Србије (не старије
од шест месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење/сертификат о савладаној обуци за
андрагошког асистента, доказ о неосуђиваности
и о непостојању дискриминаторног понашања
- уверење МУП-а (не старије од 6 месеци) да
лице није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месе-
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ца, нити за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом утврђено дискриминаторно понашање;
доказ о знању српског језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад издат од стране одговарајуће високошколске установе (уколико одговорајуће образовање није стечено на српском
језику), уверење о савладаном програму обуке
за андрагошког асистента. Лице које нема савладан програм обуке у складу са Правилником о педагошком и андрагошком асистенту
(“Сл. гл. РС” број 87/2019) дужно је да достави
доказ о савладаном програму обуке у року од 6
месеци од дана пријема у радни однос. Доказ
да лице има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са полазницима доказује се
уверењем надлежног Дома здравља - службе медицине рада пре закључивања уговора
о раду-доставља га изабрани кандидат. Предвиђена је психолошка процена способности кандидата за рад са ученицима у складу са законом.
Пријава на конкурс мора да садржи тачан назив
радног места за које се конкурише, као и актуелни број фиксног/мобилног телефона и тачну
адресу кандидата у циљу контактирања кандидата везано за психолошку проверу и интервју у току трајања конкурса. Документацију уз
пријаву доставити у оригиналу или овереним
копијама. Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве као и пријаве достављене електронском поштом неће се разматрати. Подаци који
се прикупљају биће искоришћени искључиво у
сврху обраде података у конкурсном поступку у
складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве са потребном документацијом
слати препоручено поштом на адресу: Основна
школа „Иво Лола Рибар“ Рума, Главна 270 или
предати непосредно у секретаријату школе, са
назнаком “За конкурс/андрагошки асистент конкурсној комисији школе”. Ближе информације по конкурсу могу се добити код секретара
школе и на телефон: 022/471-863.

Наставник хемије

по програму функционалног основног
образовања одраслих, са 18,8% радног
времена на одређено време ради
замене запослене, до њеног повратка
са породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава: 1)
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);
2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима/полазницима; 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 на коме се
Бесплатна публикација о запошљавању

остварује образовно-васпитни рад 6) савладан
програм обуке за оспособљавање за рад са
одраслима “Интегрални програм обуке за остваривање програма функционалног основног
обаразовања одраслих” (уколико су га савладали). Доказ о знању српског језика доставља
се само уколико одговарајуће образовање није
стечено на том језику. Докази о испуњености
услова из члана 139 става 1 тач. 1), 3), 4) и 5)
овог члана подносе се уз пријаву на конкурс,
а доказ да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, пре закључења уговора о раду са
изабраним кандидатом. Кандидат за ово радно
место потребно је да има одговарајуће образовање за наставника хемије прописано чланом
3. 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 (“Сл. гл. РС
-Просветни гласник “ број 13/2013 и 18/2013),
односно чланом 3. тачка 11 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник” број 11/ 12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/2017, 13/18, 11/2019,
2/2020, 8/2020,16/2020, 19/2020, 3/2021 и
4/2021), и то: дипломирани хемичар; професор хемије; професор хемије и физике; професор хемије и биологије; дипломирани хемичар
опште хемије; дипломирани хемичар за истраживање и развој; дипломирани физикохемичар;
дипломирани хемичар-смер хемијско инжењерство; професор биологије и хемије; професор
физике и хемије за основну школу; дипломирани професор биологије и хемије; дипломирани хемичар-професор хемије; дипломирани
професор хемије-мастер; професор физике-хемије; професор географије - хемије; професор
биологије-хемије; дипломирани професор физке-хемије, мастер; дипломирани професор биологије-хемије,мастер; дипломирани педагог за
физику и хемију; дипломирани физичар-професор физике и хемије за основну школу-мастер;
дипломирани хемичар-мастер; мастер професор
хемије; мастер хемичар; мастер професор физике и хемије; мастер професор биологије и хмије;
мастер физикохемичар; дипломирани инжењер
хемије аналитичког смера; мастер професор
предметне наставе; дипломирани хемичар-инжењер за контролу квалитета и менаџмент
животне средине; дипломирани инжењер хемије
биоорганског смера. Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно
завршене основне академске студије хемије.
Кандидати који су савладали програм обуке
за оспособљавање за рад са одраслима “Интегрални програм обуке за остваривање програма
функционалног основног образовања одраслих”
достављају и доказ о томе - уверење о савладаном програму. Подаци који се прикупљају биће
искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку у складу са Законом о
заштити података о личности („Сл. гласник РС”,
бр. 87/18).
ОСТАЛО: Кандидат за радно место наставник
хемије доставља: одштампан, попуњен и потписан пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, и потребну документацију као
оригинал или оверене фотокопије докумената
школи. Кандидат доставља школи и: пријаву
са кратком биографијом и подацима; диплому одговарајућег образовања, степена и врсте
стручне спреме (како мастер тако и основних
студија - односно свих степена стеченог високог
образовања); кандидат уколико има положен
испит за лиценцу за наставника доставља обавештење министарства о положеном испиту за
лиценцу; уверење да није осуђиван - не старије
од 6 месеци (издаје МУП); уверења о држављанству РС - не старије од 6 месеци; извод из мати-

чне књиге рођених на прописаном обрасцу са
холограмом; за лица која нису стекла образовање на српском језику - доказ о положеном
испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; уверење о савладаном програму обуке за оспособљавање за
рад са одраслима “Интегрални програм обуке
за остваривање програма функционалног основног обаразовања одраслих” (уколико је кандидат прошао обуку). Пријава на конкурс мора
да садржи тачан назив радног места за које се
конкурише, као и актуелни број фиксног/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 ученицима/ползницима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Решење о избору
кандидата донеће Конкурсна комисија након
добијања резултата психолошке процене кандидата, у року од 8 дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Неће се разматрати
пријаве које су неразумљиве, неблаговремене,
непотпуне, као ни пријаве кандидата са документацијом достављене електронском поштом.
Пријавни формулар 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 хемије 18,8% радног времена”. Контакт особа секретар школе, тел. 022/471-863.

Педагошки асистент

за ученике ромске националности
којима је потребна додатна подршка
у образовању, на одређено време до
31.08.2022. године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 139 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/19, 6/2020), и члана 8
став 1 и 5 Правилника о педагошком и андрагошком асистенту (“Сл. гл. РС” број 87/2019);
да има стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, да зна ромски језик и има
савладан програм обуке у складу са чланом 9
и 10 Правилника о педагошком и андрагошком
асистенту (“Сл. гл. РС”, број 87/2019). У поступку избора педагошког асистента прибавља се
мишљење надлежног органа јединице локалне самоуправе. Кандидат попуњава пријавни формулар скинут са званичне странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, и уз одштампан, попуњен и потписан
формулар који је обавезан доставља и своју
пријаву по конкурсу и следећу документацију:
диплома о завршеној средњој школи, уверење
о држављанству Републике Србије (не старије
од шест месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење /сертификат о савладаној обуци за
педагошког асистента, доказ о неосуђиваности
и о непостојању дискриминаторног понашања
- уверење МУП-а (не старије од 6 месеци) да
лице није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заш¬тићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом утврђено дискриминаторно понашање; доказ о знању српског језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад издат од стране одговарајуће високошколске установе (уко-
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лико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику); доказ о знању ромског језика
у складу са законом (потврду о познавању ромског језика издаје високошколска установа или
национални савет ромске националне мањине
на основу положеног стандардизованог теста
који израђује министарство). Лице које нема
савладан програм обуке у складу са Правилником о педагошком и андрагошком асистенту
(“Сл. гл. РС” број 87/2019) дужно је да достави
доказ о савладаном програму обуке у року од 6
месеци од дана пријема у радни однос. Доказ
да лице има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима доказује се уверењем надлежног Дома здравља - службе медицине рада пре закључивања уговора о раду-доставља га изабрани кандидат. Предвиђена је
психолошка процена способности кандидата за
рад са ученицима у складу са законом. Пријава на конкурс мора да садржи тачан назив радног места за које се конкурише, као и актуелни
број фиксног/мобилног телефона и тачну адресу кандидата у циљу контактирања кандидата
везано за психолошку проверу и интервју у току
трајања конкурса. Документацију уз пријаву
доставити у оригиналу или овереним копијама. Неблаговремене, неуредне и непотпуне
пријаве, као и пријаве достављене електронском поштом, неће се разматрати. Подаци који
се прикупљају биће искоришћени искључиво у
сврху обраде података у конкурсном поступку у
складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве са потребном документацијом
слати препоручено поштом на адресу: Основна
школа “Иво Лола Рибар” Рума, Главна 270 или
предати непосредно у секретаријату школе, са
назнаком “За конкурс/педагошки асистент - конкурсној комисији школе”. Ближе информације по
конкурсу могу се добити код секретара школе и
на телефон: 022/471-863.

Наставник немачког језика

као обавезног изборног предмета
(други страни језик), са 90% радног
времена, на одређено време ради
замене запослене до њеног повратка
са породиљског одсуства, односно
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава: 1) 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) 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 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 на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о знању српског језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у
школи доставља се само уколико одговарајуће
образовање није стечено на том језику. Докази
о испуњености услова из члана 139 става 1 тач.
1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву
на конкурс, а доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, пре закључења уговора о
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раду са изабраним кандидатом. Кандидат за ово
радно место потребно је да има одговарајуће
образовање за наставника немачког језика прописано чланом 2 тачка 9. подтачка 3) Правилника о степену и врсти образовања наставника
који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи (“Сл. гл. РС Просветни гласник “ број 11/12, 15/13,, 10/16,
11/16, 2/17 и 11/17) и то: професор, односно
дипломирани филолог за немачки језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм
или главни предмет/профил немачки језик);
мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профилнамачки језик). Подаци који се прикупљају биће
искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку у складу са Законом о
заштити података о личности („Сл. гласник РС”,
бр. 87/18).
ОСТАЛО: Кандидат за радно место наставника
немачког језика доставља школи: одштампан,
попуњен и потписан пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја и потребну
документацију, у оригиналу или оверене фотокопије. Кандидат доставља школи и: пријаву
са кратком биографијом и подацима; диплому одговарајућег образовања, степена и врсте
стручне спреме (како мастер тако и основних
студија - односно свих степена стеченог високог
образовања); уверење - потврда високошколске установе о положеним испитима као доказ
студијског програма или главног предмета/профила - немачки језик; кандидат уколико има
положен испит за лиценцу за наставника доставља обавештење министарства о положеном
испиту за лиценцу; уверење да није осуђиван
- не старије од 6 месеци (издаје МУП); уверења
о држављанству РС - не старије од 6 месеци;
извод из матичне књиге рођених на прописаном обрасцу са холограмом; 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/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 кандидатима. Неће се
разматрати пријаве које су неразумљиве, неблаговремене, непотпуне, као ни пријаве кандидата са документацијом достављене електронском
поштом. Пријавни формулар 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 немачког језика 90% радног
времена”. Контакт особа секретар школе, тел.
022/471-863.

СУБОТИЦА
ШОМО „МУЗИЧКА ШКОЛА“
24300 Бачка Топола, Главна 84
тел. 024/715-504

Административни радник
УСЛОВ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду („Сл.
гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017
и 95/2018 – аутентично тумачење), кандидат
треба да испуњава услове прописане чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 –
др. Закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о
организацији и систематизацији послова у Школи за основно музичко образовање „Музичка
школа“ Бачка Топола, и то: да има одговарајуће
образовање у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова у Школи за
основно музичко образовање „Музичка школа“
Бачка Топола: четврти степен стручне спреме,
стечен након завршене средње школе; 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 или давање мита, за кривична дела из групе 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 здравствену способност; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: попуњен и одштампан формулар на интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја – пријавни формулар, оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, доказ из казнене евиденције МУП-а
– од надлежне полицијске управе, уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), доказ о познавању
српског језика (диплома, односно уверење о стеченом средњем образовању, уколико је на српском језику, уједно је и доказ да кандидат зна
српски језик, у супротном је потребно доставити оверену копију доказа да зна српски језик, тј.
потврду или сведочанства из средње школе да је
учио српски језик), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старији од шест месеци), доказ да има здравствену
способност кандидат доставља пре закључења
уговора о раду. Пријаве са потребном документацијом доставити лично или слати на горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“.
За све информације позвати на број телефона:
024/712-730, 712-730, 711-726. Неблаговремене
и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.

ОШ „СОЊА МАРИНКОВИЋ“
24000 Суботица, Јо Лајоша 78

Наставник српског језика

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
запослене са послова помоћника
директора на послове наставника, а
најдуже до 31.08.2022. године, са 50%
радног времена, за рад у одељењима на
српском наставном језику

Посао се не чека, посао се тражи

УСЛОВИ: високо образовање, професор српског језика и књижевности; професор српског
језика и књижевности са општом лингвистиком;
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професор српске књижевности и језика; професор српске књижевности и језика са општом
књижевношћу; дипломирани филолог српског
језика са јужнословенским језицима; дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима; професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски
језик и југословенску књижевност; професор,
односно дипломирани филолог за југословенску
књижевност и српскохрватски језик; професор
српскохрватског језика и опште лингвистике;
професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима; професор српскохрватског
језика са источним и западним словенским језицима; професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школама
у којима се образовно-васпитни рад изводи на
мађарском, односно русинском или румунском
језику; професор, односно дипломирани филолог за југословенску и општу књижевност; професор југословенске књижевности са страним
језиком; дипломирани филолог за књижевност
и српски језик; дипломирани филолог за српски језик и књижевност; професор српског језика и књижевности у одељењима за националне
мањине; професор српског језика и српске књижевности; дипломирани компаратиста; мастер
филолог (студијски програми: Српски језик и
књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска
филологија (српски језик и лингвистика), Српска
књижевност и језик са компаратистиком); мастер професор језика и књижевности (студијски
програми: Српски језик и књижевност, Српска
књижевност и језик, Српска књижевност и језик
са општом књижевношћу, Српски језик, Српска
књижевност, Српска филологија (српски језик и
лингвистика), Српска филологија (српски језик
и књижевност), Филологија, модули: Српски
језик и Српски језик и компаративна књижевност, Компаративна књижевност са теоријом
књижевности); професор српскохрватског језика и књижевности; мастер филолог из области
филолошких наука; професор југословенске
књижевности и српског језика; мастер професор предметне наставе (претходно завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет). Кандидат треба да има одговарајуће образовање прописано чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019
и 6/2020) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/20162/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019,
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и
4/2021), да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
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 и да зна српски језик и језик на коме
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
и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Наставник
који је у току студија положио испите из педаБесплатна публикација о запошљавању

гогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да
има напред наведено образовање. Образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина наставник је обавезан да стекне у року
од једне, а највише две године од дана пријема
у радни однос, као услов за полагање испита
за лиценцу. На основу члана 141 став 7 Закона
о основама система образовања и васпитања,
послове наставника и стручног сарадника може
да обавља лице које је стекло средње, више или
високо образовање на језику на којем се остварује образовно-васпитни рад или је положило
испит из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да приложи: оверен препис/фотокопију дипломе
о стеченом образовању, доказ да има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова (уверење високошколске установе – оверена фотокопија), или доказ да је у току студија
положио испите из педагогије и психологије или
оверену фотокопију положеног стручног испита
или испита за лиценцу, за оне кандидате који то
поседују; доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; уверење
о држављанству Републике Србије или оверена фотокопија и доказ о испуњености услова
из члана 141 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања – оверену фотокопију сведочанства, или дипломе да је средње,
више или високо образовање стекао на језику
на којем се остварује образовно-васпитни рад
или доказ да је положио испит из тог језика по
програму одговарајуће високошколске установе (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику). Лекарско
уверење да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима кандидат подноси пре закључења
уговора о раду. Психолошку процену способности кандидата за рад са децом и ученицима
извршиће Национална служба за запошљавање
применом стандардизованих поступака. У складу са чланом 155 став 1 и 2 и чланом 154 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања, кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства
просвете, а потребну документацију, заједно са
одштампаним формуларом достављају школи.
Пријаве на конкурс слати на адресу: Основна
школа „Соња Маринковић“, 24000 Суботица,
Јо Лајоша 78. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
24210 Бајмок, Трг маршала Тита 1

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: за директора може бити изабрано
лице које испуњава услове прописане чланом
122 чланом 139 и 140 став 1 и 2. Закона о осно-

вама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/2017): 1. да поседује
одговарајуће високо образовање из члана 140
став 1 тачка 1) и 2) и став 2. Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС”, бр. 88/2017): 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: 1. студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; 2. студије
другог степена из научне, односно стручне
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне,односно стручне области или области педагошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; 3) лице из става 1 тачка 1) подтачка 2)
овог члана мора да има завршене студије првог
степена из научне области, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета, да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена чланом
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система
образовања и васпитања, да има држављанство
Републике Србије, да зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад,
да има најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања, да је савладао обуку и да има положен испит за директора установе, да има дозволу за рад (положен
стручни испит - лиценца), за наставника, педагога или психолога.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на
конкурс достави: оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању, оверен препис или оверену фотокопију документа о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту, уверење
о држављанству Републике Србије (оригинал
или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци), потврду о радном искуству у области образовања и васпитања (оригинал), радну биографију са кратким прегледом кретања у служби
и предлогом програма рада директора школе,
извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверену фотокопију), уверење основног
суда да против њега није покренут кривични
поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није
претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита и друга кривична дела против
службене дужности, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом
без обзира на изречену кривичну санкцију (оригинал или оверена фотокопија, не старије од
30 дана), доказ МУП о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
члану 139 став 1 тачка 3) Закона о основама
система образовања и васпитања (оригинал
или оверена фотокопија, не старије од 30
дана), оверену фотокопију доказа о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника) уколико исти
има, а уколико нема потписану изјаву да није
имао стручно-педагошки надзор у раду, уколико се на конкурс пријави лице које је претходно
обављало дужност директора установе, дужно
је да достави резултате стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредно-
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вања, оверену фотокопију. Лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима подноси се пре
закључења уговора о раду. Документација без
доказа о положеном испиту за директора сматраће се потпуном, а изабрани кандидат биће
дужан, да у законском року, када министар пропише услове, програм обуке и начин полагања
испита за директора, положи наведени испит у
складу са чланом 122 Закона о основама система образовања и васпитања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране,
као ни фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа (суда, органа општинске/градске управе, јавног бележника). Пријављени кандидати писмено ће бити
обавештени о избору директора у складу са
законом. Пријаве са овом документацијом се
не враћају и задржавају се у архиви школе.
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса који немају трајни карактер не могу бити
старије од шест месеци. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања. Пријаве са
доказима о испуњавању свих услова тражених
конкурсом слати у затвореној коверти препорученом поштом, са назнаком: “Пријава на конкурс за директора”, на адресу школе: ОШ “Вук
Караџић” Бајмок, Трг маршала Тита 1, 24210
Бајмок или донети лично на адресу школе, радним даном, од 08.00 до 13.00 часова.

ШАБАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЈВОДА СТЕПА“

15305 Липолист, Карађорђева 1

Наставник историје

са 10% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, а најкасније до
31.08.2022. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 1. да имају одговарајуће образовање у складу са чл. 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019,
27/2018 – др. закон и 6/2020) и Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС – Просветни гласник“, број 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018, 11/2019, 2/2020, 08/2020. 16/2020 и
19/2020); 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3. да нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. да имају држављанство Републике Србије; 5.
да знају српски језик и језик на којем остварују
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Уз одштампан пријавни формулар кандидати
треба да доставе следећа документа: 1. оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 2. доказ да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела прописана чланом 139 став 1 тачка 3
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Закона о основама система образовања и васпитања, не старији од 6 месеци (овај документ
издаје МУП – полицијска управа), оригинал или
оверена фотокопија; 3. уверење о држављанству Републике Србије, не старије од шест
месеци (оригинал или оверену фотокопију);
4. доказ о познавању српског језика и језика
на којем се остварује образовно-васпитни рад
прилаже кандидат који није стекао образовање
на српском језику, тако што подноси доказ да
је положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе. Доказ
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса достављају се на горенаведену адресу.

Чистачица

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, а најкасније
до 31.08.2022. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 1. да имају одговарајуће образовање – завршену основну школу; 2. да имају
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4.
да имају држављанство Републике Србије; 5.
да знају српски језик и језик на којем остварују
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Уз одштампан пријавни формулар кандидати
треба да доставе следећа документа: 1. оверену фотокопију доказа (сведочанство) о стеченом
одговарајућем образовању; 2. доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела прописана чланом 139 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, не старији од 6 месеци (овај
документ издаје МУП – полицијска управа),
оригинал или оверена фотокопија; 3. уверење
о држављанству Републике Србије, не старије
од шест месеци (оригинал или оверену фотокопију); 4. доказ о познавању српског језика и
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад прилаже кандидат који није стекао образовање на српском језику, тако што подноси
доказ да је положио испит из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе. Доказ да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве са доказима о
испуњавању услова конкурса достављају се на
горенаведену адресу.

Посао се не чека,
посао се тражи

УЖИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЛИВОЈЕ БОРОВИЋ”
31312 Мачкат, Мачкат
тел. 031/3830-255

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат за треба да испуњава услове
прописане чланом 122 став 2 и 5, чланом 139
и 140 став 1 и 2. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018
- др. закон и 6/2020) и то: да има стечено одговарајуће високо образовање за наставника
основне школе и подручја рада, за педагога и
психолога, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије)
и то: студије другог степена из научне односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука уз које
кандидат мора да има претходно завршене студије првог степена из научне односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године да има дозволу за рад наставника и стручног сарадника (лиценцу), односно
положен стручни испит, да има обуку и положен испит за директора установе (изабрани
кандидат који нема положен испит за директора дужан је да га положи у року од две године
од дана ступања на дужност), да има доказ о
резултату стручно педагошког надзора о свом
раду (извештај просветног саветника), кандидат који је претходно обављао дужност директора установе дужан је да достави резултате
стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања, да има 8 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању 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 дискриминаторско понашање,
да није осуђиван правноснажном пресудом за
привредни преступ утврђен Законом о основама система образовања и васпитања, да има
држављанство Републике Србије, да зна српски
језик на којем се остварује образовно васпитни
рад. Уз одштампан и попуњен пријавни формулар кандидат треба да приложи следеће доказе
у оригиналу или оверену фотокопију: диплому
о стеченом одговарајућем образовању (оверена фотокопија не старија од шест месеци); уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге
рођених (не старије од шест месеци); уверење
о положеном стручном испиту односно испиту
за лиценцу наставника и стручног сарадника;
доказ о познавању српског језика на ком се ост-
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варује образовно-васпитни рад доставља само
кандидат који није стекао одговарајуће образовање на српском језику у виду доказа да је
положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе; доказ о
радном искуству у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; доказ (лекарско уверење)
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - не старије
од шест месеци; уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела наведена у условима конкурса - не старије од шест
месеци, уверење надлежног суда да против
њега није покренут кривични поступак - не старије од шест месеци; уверење привредног суда
да није осуђиван правноснажном пресудом за
привредни преступ утврђен Законом о основама
система образовања и васпитања - не старије од
30 дана; доказ о резултату стручно-педагошког
надзора о раду кандидата (извештај просветног
саветника) ако га кандидат поседује; доказ о
резултатима стручно-педагошког надзора школе
и оцену спољашњег вредновања за кандидата
који је претходно обављао дужност директора
школе (ако га кандидат поседује), оверен препис/фотокопију лиценце за директора установе
(ако је кандидат поседује), биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом
програма рада директора школе у предстојећем
мандатном периоду. Рок за пријављивање кандидата на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву
на конкурс, заједно са потребном документацијом, односно доказима о испуњавању услова
за директора школе, заинтересовани кандидат
доставља у назначеном року, лично или поштом
на адресу школе: ОШ “Миливоје Боровић” Мачкат, 31312 Мачкат, у затвореној коверти са назнаком: „Конкурс за директора“. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе на телефон: 031/3830-255.

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 дискриминаторено понашање; да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају
пријавни формулар који се преузима на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије.
Уз пријаву, кандидат доставља: радну биографију; оригинал или оверену копију дипломе о
стеченом образовању; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; доказ да
није осуђиван правоснажном пресудом. Доказ
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима,
доставља се пре закључења уговора о раду. Уз
пријаву, сви тражени докази морају бити достављени као оригинали или оверене копије
оригинала, не старије од 6 месеци. Непотпуне
и неблаговремене пријаве на конкурс, неће се
узимати у разматрање при одлучивању по конкурсу. Пре доношења одлуке о избору, кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши Национална служба за
запошљавање. Пријаве доставити лично или
послати на горе наведену адресу, са назнаком:
„За конкурс”.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У УЖИЦУ

УСЛОВИ: средње образовање. Уз пријаву на
оглас доставити следећа документа: оверену
копију дипломе о стеченом средњем образовању; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених (оверена копија); доказ да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело против достојанства личности
и морала; лиценцу за вршење основних послова службеника обезбеђења – без оружја. Рок за
подношење пријава на оглас је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве
на оглас са потребном документацијом кандидати могу доставити лично или путем поште на
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

31000 Ужице, Трг Светог Саве 36
тел. 031/521-952

Оглас објављен у публикацији “Послови” број
951 од 15.09.2021. године, поништава се у
целости.

ВАЉЕВО
ОШ “СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ”
14222 Дивци
тел. 014/274-507, 274-200

Наставник математике

са 88,89% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат за радно место може да буде
примљен у радни однос под условима из члана 139 ЗОСОВ-а: да има одговарајуће образовање и то: одговарајуће образовање у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручниих сарадника у основној
школи и члана 140 ЗОСОВ-а стечено: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије) или на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005; да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
Бесплатна публикација о запошљавању

В РА Њ Е
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ
ШКОЛА У БОСИЛЕГРАДУ

17540 Босилеград, Иво Лола Рибар бб
тел. 017/878-493

Радник обезбеђења без оружја

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „8. МАРТ“
Прешево, Боре Вукмировића 26
тел. 017/660-095

Чувар – портир
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, и то: завршено средње образовање,
смер машинство и обрада метала. Кандидати уз
пријаву на конкурс достављају: доказ о стручној спреми (оверена фотокопија диплома);
уверење/извод из казнене евиденције МУП-а
да нису осуђивани за кривична дела; уверење
основног суда да није покренут кривични поступак, уверење о држављанству (не старије од
6 месеци, оригинал или оверена фотокопија),
уверење о здравственом стању и доказ о радном искуству од 1 године. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом

достављају на горенаведену адресу, поштом или
лично, у року од 8 дана од дана објављивања
огласа.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈА РАДОСТ“

17540 Босилеград, Иве Лоле Рибара бб.
тел. 017/877-899
e-mail: decjaradostbosilegrad@gmail.com

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Директор установе може да буде
лице које испуњава услове прописане чланом
139 и чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019
и 6/2020). На конкурс за директора установе
може да буде изабрано лице које испуњава следеће услове, и то: 1. услов прописан чланом
140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020), односно одговарајуће високо образовање стечено: 1)
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из
тачке 1 подтачка (2) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Дужност директора предшколске
установе може да обавља и лице које има: одговарајуће образовање из члана 140 став 3 овог
закона за васпитача, дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање
десет година рада у предшколској установи на
пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања; 2. поседовање
дозволе за рад наставника, васпитача и стручног сарадника (лиценцу); 3. обуку и положен
испит за директора, односно лиценцу за директора установе (кандидат који не поседује лиценцу за директора може бити изабран, али ће бити
у обавези да испит за директора установе положи у року од две године од дана ступања на
дужност); 4. најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања
или десет година рада у предшколској установи
на пословима васпитања и образовања, након
стећеног одговарајућег образовања; 5. да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (прибавља се пре
закључења уговора); 6. 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; 7.
држављанство Републике Србије. 8. да зна српски језик и језик на којем остварује васпитно-образовни рад.

06.10.2021. | Број 954 |

79

Наука и образовање

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидат
треба да достави: биографију са кратким прегледом кретања у служби или радном односу;
диплому о стеченом одговарајућем образовању
у складу са чланом 140 Закона (оригинал или
оверена копија); потврду да има одговарајуће
радно искуство на пословима образовања и
васпитања, односно на пословима васпитања и
образовања након стеченог одговарајућег образовања; уверење о положеном испиту за лиценцу или стручном испиту (оригинал или оверена
копија); уверење о држављанству (оригинал,
уверење не може бити старије од шест месеци);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена копија, извод не може бити старији од
шест месеци); очитана лична карта кандидата;
уверење из казнене евиденције МУП-а (оригинал, уверење не може бити старије од шест
месеци); уверење о неосуђиваности надлежног
основног и вишег суда (оригинал, уверење не
може бити старије од шест месеци); уверење да
се не води истрага пред надлежним основним
и вишим јавним тужилаштвом (оригинал, уверење не може бити старије од шест месеци);
доказ о резултату стручно-педагошког надзора
у раду кандидата, доставља кандидат који поседује извештај просветног саветника (копија);
уколико кандидат није стекао образовање на
српском језику или бугарском језику, у обавези је да достави доказ да зна српски језик или
бугарски језик као језици на којем се остварује
образовно-васпитни рад (оригинал или оверена
копија дипломе о стеченом основном, средењем
или вишем образовању или потврду одговарајуће високошколске установе да је кандидат
положио испит из српског или бугарског језика); кандидат који има положен испит за директора установе доставља уверење о положеном
испиту (оригинал или оверену копију); изабрани
кандидат који нема положен испит за директора установе, дужан је да га положи у року од
две године од дана ступања на дужност; лекарско уверења. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Пријаве са доказима о испуњености
услова доставити путем поште на горенаведену
адресу или лично у установи, са назнаком „За
конкурс за избор директора”. Неуредне, неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете
у разматрање. Установа није у обавези да врати
конкурсну документацију пријављеним кандидатима. Ближе информације о конкурсу кандидати
могу добити на контакт тел. 017/877-899.

ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋЗМАЈ”
17500 Врање, Јужноморавска 9
тел. 017/421-602, 422-245

Наставник историје

на одређено време до повратка
одсутне запослене

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
одсутног запосленог радника
УСЛОВИ: предвиђени чл. 139, 140, 142 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018,
10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” број 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018).
У радни однос могу бити примљена лица која
испуњавају одређене услове: 1. одговарајуће
високо образовање (на студијама другог степена: мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије)
и то: (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући пред-
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мет, односно групе предмета, (2) студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
који комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука, при чему треба да има завршене студије првог степена из научне односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета, 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године), 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, 3. да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примања
или давања мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4. држављанство Републике Србије, 5. да знају српски језик и језик
на коме се остварује образовно васпитни рад.
Услови из става 1 члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања доказују се
приликом пријема у радни однос и проверавају
се у току рада. Докази о испуњености услова из
става 1 тачке 1), 3)–5) саставни су део пријаве на конкурс, а докази из става 1 тачка 2 овог
овог члана прибавља се пре закључења уговора
о раду. Обавезно образовање лица из члана 140
овога закона је и образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова, од
којих је 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 потребно је
доставити: 1. пријавни формулар (кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, РС и заједно са
осталом документацијом достављају школи);
2. биографију; 3. оригинал или оверену копију
дипломе, односно уверење, којим се доказујуе
одговарајуће образовање; 4. оригинал уверење о држављанству (не страије од 6 месеци);
5. извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена копија); 6. доказ да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвуће, 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 за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (извод из казнене евиденције МУП-а
Србије, оригинал или оверена копија не старија
од 6. месеци); 7. одговарајући доказ којим се
доказује знање српског језика, сходно члану
141 Закона о основама система образовања и
васпитања (доставља само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском
језику). Пријаве (пријавни формулар) са потребним доказима о испуњености услова за пријем,
односно заснивање радног односа, слати у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса на адресу: Основна школа “Јован Јовановић

Змај” у Врању, Јужноморавска 9, 17500 Врање,
са назнаком: “За конкурс” или лично доаставити управи школе. Пријаве које не испуњавају
услове конкурса у погледу прописаног степена и врсте образовања, односно одговарајућег
образовања, прописаног занимања (стручног
назива), пријаве које будду непотпуне (не садрже све захтеване доказе о испуњености услова
конкурса) и неблаговремене, неће се узимати у
разматрање приликом одлучивања у поступку
пријема у радни однос. Информације поводом
конкурса могу се добити на телефон: 017/421602, Марина Пешић, секретар школе.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
17500 Врање, Пионирска 5
тел. 017/400-630

Чистач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: потребно је да кандидат има завршену основну школу, држављанство Републике
Србије, психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело, утврђено чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС”, број: 88/2017, 27/2018
- др. Закон, 10/2019 и 6/2020 даље: Закон), да
зна српски језик и језик на коме се остврарује
образовно васпитни рад. Уз пријаву на конкурс
кандидати треба да доставе оригинале или оверене фотокопије следећих докумената (обавезно): попуњен прихавни формулар објављен на
званичној интернет страници Министарства просвете, диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству
(не старије од шест месеци), извод из матичне
књиге рођених, краћу биографију, доказ о неосуђиваности за наведена кривична дела, прописана чланом 139 став 1 тачка 3) Закона, које
издаје МУП Србије, доказ да зна српски језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад,
уколико одговарајуће образовање није стечено
на српском језику. Место рада: Врање, Пионирска 5. Кандидат који изабран, пре закључења
уговора о раду доставља уверење о психичкој,
физичкој и здравтсвеној способности за рад са
децом и ученицима. Сви докази прилажу се у
оригиналу или копији која је прописано оверена
код јавног бележника. Потребна документација,
заједно са одштампаним пријавним формуларом, доставља се школи у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса. Конкурс спроводи
Конкурсна комисија именована одлуком директора школе. Кандидати који буду изабрани у
ужи избор биће упућени на психолошку пероцену способности за рад са децом и ученицима, коју врши НСЗ применом стандардизованијх
поступака. Уколико је већ извршена психолошка процена способности (у периоду од 6 месеци пре истека рока за пријаву на овај конкурс),
кандидат ће у пријави назначити када и где је
извршена. Конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности
за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима и доноси
решење о избору кандидата у року од осам дана
од дана обављеног разговора са кандидатима.
Разговор са кандидатима обавиће се у просторијама школе, с тим што ће кандидати о датуму
и времену бити обавештени на бројеве контакт
телефона које су навели у својим пријавама.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији “Послови”
НСЗ. Неблаговремене, непотпуне и наразумљиве пријаве неће се разматрати. Ближе информације о јавном конкурсу могу се добити на
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телефон: 017/400-630. Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или
поштом у затвореним ковертама са назнаком „За
конкурсну комисију“, на ардесу: Основна школа
„Вук Караџић“, Пионирска 5, Врање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

17530 Сурдулица, Јадранска бб.
тел. 017/815-950

Педагошки асистент

на одређено време
за школску 2021/2022. годину,
до 31. 08. 2022. године
УСЛОВИ: У складу са чланом 139 ЗОСОВ и чл.
8. став 1 Правилника о педагошком асистенту
и андрагошком асистенту („Сл. гласник РС, бр.
87 од 12.12.2019. године) у радни однос у установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и то ако: 1) има стечено средње образовање у четворогодишњем
трајању, 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. 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. Услови из става 1 овог члана
доказују се приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. Додатни услови: да
познају ромски језик, да имају искуства у раду
са ромском децом и ученицима; да има завршену обуку за радно место педагошког асистента за децу и ученике ромске националности
којима је потребна додатна подршка у образовању (у складу са Правилником о педагошком
асистенту и андрагошком асистенту). Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 1.
попуњен и одштампан пријавни формулар на
званичној интернет страници МПНТР (предаје
се оригинални пријавни формулар), 2. оверену
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, (не старију од 6 месеци), 3. доказ из
казнене евиденције МУП -а (оригинал или оверена фотокопија) да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утвђено дискриминаторно понашање (издато након
расписивања конкурса; у случају да је уверење
издато пре расписивања конкурса пријава ће
бити одбачена и неће ући у разматрање), 4. уверење основног јавног тужилаштва да се не води
истрага (издато након раписивања конкурса,
оригинал или оверена копија); 5. уверење основног суда да није покренут кривични поступак
(издато након расписивања конкурса, оригинал
Бесплатна публикација о запошљавању

или оверена копија), 6. уверење о држављанству (оригинал или оверена копија), не старије
од 6 месеци; 7. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија), не старије
од 6 месеци; 8. доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, изабрани кандидат ће доставити пре
закључења уговора о раду (кандидати немају
обавезу да у конкурсној документацији доставе
лекарско уверење), 9. доказ о завршеној обуци за педагошког асистента (оверена копија не
старија од шест месеци), 10. конкурс спроводи
конкурсна комисија коју именује директор школе. Избор се врши у складу са ЗОСОВ. У поступку одлучивања о избору кандидата, кандидати
изабрани у ужи избор биће упућени на психолошкуу процену способности за рад са децом и
ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања. У случајевима да кандидатима
пријава буде одбачена као непотпуна, комисија
има обавезу да у образложењу решења о избору
кандидата наведе све кандидате који су се јавили на конкурс, као и кандидате чије су пријаве
одбачене као непотпуне, као и разлоге због чега
су пријаве одбачене и да ово решење достави
свим кандидатима. Комисија нема обавезу да ове
кандидате чије су пријаве одбачене посебним
закључком обавештава, нити има обавезу да им
пре истека рока за пријављивање тражи допуну
документације у случају да им је документација непотпуна. Пријаве доставити лично или
слати на адресу: ОШ „Вук Караџић“ Сурдулица,
Јадранска бб, 17530 Сурдулица. Ближе информације о конкурсу можете добити преко телефона:
017/815-950. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

17530 Сурдулица, Јадранска бб
тел.017/815-950

Наставник технике и технологије
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 90% радног времена

Наставник информатике и
рачунарства

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 10% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 75/2014,
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139 став 1 тачка
1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019,
27/2018 - др. закон и 6/2020), и посебне услове
из Правилника о организацији и систематизацији
послова ОШ „Вук Караџић” у Сурдулици. Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 1) да
поседују одговарајуће образовање у складу са
чл. 140–143 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон
и 6/2020), и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 13/2018 и 11/2019; 2) да имају
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-

летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примања или давања мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утвђено дискриминаторно понашање; 4) да имају држављанство Републике Србије; 5) да знају језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса на адресу: ОШ „Вук Караџић” Сурдулица, Јадранска бб, 17530 Сурдулица. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 1.
попуњен и одштампан пријавни формулар на
званичној интернет страници МПНТР; 2. оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, не старију од 6 месеци; 3. доказ
кандидата 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 (оригинална или
оверена фотокопија потврде - уверење одговарајуће високошколске установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима
из психологије и педагодије или оверена копија
уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу), за оне који ово образовање
поседују, за оне који ово образовање не поседују, Закон сходно члану 142 став 2 дозвољава да
је ово образовање наставник обавезан да стекне у року од једне године, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу; 4. доказ из казнене
евиденције МУП -а (оригинал или оверена фотокопија) не старије од шест месеци, да лице није
осуђивано правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утвђено дискриминаторно понашање; 5.
уверење о држављанству (оригинал или оверена
копија), не старије од 6 месеци; 6. доказ одговарајуће високошколске установе о познавању
језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци); 7. извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена
копија), не старије од 6 месеци; 8. доказ да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, изабрани кандидат
ће доставити пре закључења уговора о раду; 9.
конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе. Избор се врши у складу са
ЗОСОВ. У поступку одлучивања о избору кандидата, кандидати изабрани у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Пријаве доставити лично или слати на адресу: ОШ
„Вук Караџић“ Сурдулица, Јадранска бб, 17530,
Сурдулица. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.
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ОСНОВНА ШКОЛА
“БОРА СТАНКОВИЋ”

Општина Бујановац, Кленике
тел. 064/8930-850

Педагог

са 60% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, до повратка запосленог
са функције

Библиотекар

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
до повратка запосленог са боловања,
са 44% радног времена

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
до повратка запосленог са боловања,
са 56% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених у члану 24 став 1
Закона о раду („Службени гласник РС”, бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука
УС и 113/17 и 95/2018 - аутентично тумачење),
кандидат мора да испуњава и посебне услове
прописане члановима 139, 140 и 142 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” број 88/2017, 27/2018
- др. закони, 10/2019 и 6/2020. у даљем тексту:
Закон) и то: одговарајуће образовање у складу са члановима 140 и 142 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС” број: 88/2017, 27/2018-др. закони,
10/2019 и 6/2020 у даљем тексту: Закон); под
одговарајућим образовањем подразумева 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 у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18) за рад на
радном месту: педагога, библиотекара и наставника енглеског језика; 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 заштитећних међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад.
У складу са чланом 142 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат мора
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагпшких 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 технолош-
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ког развоја, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати
достављају следећу документацију: 1) краћу
биографију, 2) доказ да има одговарајуће
образовање - прописану врсту и степен стручне спреме (оверену фотокопију дипломе или
уверења о одговарајућем образовању), 3)
доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - уверење из надлежне
службе Министарства унутрашњих послова (да
није старије од шест месеци), 4) уверење основног суда да није осуђиван (да није старије од
шест месеци), 5) извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија не старија од 6 месеци), 6) уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија, не старија
од 6 месеци). Лекарско уверење подноси се
непосредно пре закључења уговора о раду, у
складу са чланом 139 став 3акона о основама система образовања и васпитања. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговерене пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве уз потребну документацију слати на
адресу: Основна школа „Бора Станковић“ Кленике, 17524 Кленике.

ВРШАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА „МЛАДОСТ“
26300 Вршац, Омладински трг бб.

Наставник физике

са 90% радног времена
УСЛОВИ: образовно-васпитни рад у школи се
остварује на српском језику. Поред општих
услова предвиђених Законом о раду, кандидат
треба да испуњава следеће услове: 1) да има
одговарајуће образовање у складу са чл. 139 и
140 Закона о основама система образовања и
васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020,
16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021), односно 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; или 2) на
основним студијама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо
бразовање до 10. септембра 2005. године и да
је: професор физике, дипломирани физичар,
професор физике и хемије, дипломирани педагог за физику и хемију, професор физике и
основе технике, дипломирани педагог за физику и основе технике, професор физике и математике, дипломирани астрофизичар, дипломирани физичар за примењену физику и
информатику, професор физике и хемије за
основну школу, професор физике и основа технике за основну школу, дипломирани физичар
за примењену физику, професор физике за
средњу школу, дипломирани физичар истраживач, дипломирани професор физике и хемије за
основну школу, дипломирани професор физике
и основа технике за основну школу, дипломи-

рани физичар за општу физику, дипломирани
физичар за теоријску и експерименталну физику, дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО, дипломирани
астроном, смер астрофизика, професор физике-информатике, дипломирани физичар-медицинска физика, дипломирани професор физике-мастер, дипломирани физичар-мастер,
мастер физичар, мастер професор физике, мастер професор физике и хемије, мастер професор физике и информатике, дипломирани
физичар - мастер физике-метеорологије,
дипломирани физичар - мастер физике-астрономије, дипломирани физичар - мастер медицинске физике, дипломирани професор физике-хемије, мастер, дипломирани професор
физике-информатике, мастер, дипломирани
физичар - професор физике - мастер, дипломирани физичар - теоријска и експериментална
физика - мастер, дипломирани физичар - примењена и компјутерска физика - мастер,
дипломирани физичар - примењена физика и
информатика - мастер, дипломирани физичар
- професор физике и основа технике за основну школу - мастер, дипломирани физичар професор физике и хемије за основну школу мастер; мастер професор математике и физике;
мастер професор информатике и физике;
дипломирани физичар - информатичар; мастер
професор предметне наставе; лица која су
стекла академско звање мастер морају имати
претходно завршене основне академске студије
на студијским програмима из области физике.
Уколико школа преузимањем или конкурсом не
заснује радни однос са лицем које испуњава
услове из ст. 1 и 2 ове тачке, наставу и друге
облике образовно-васпитног рада за предмет
Физика може да изводи и: дипломирани физикохемичар; мастер физикохемичар (уз претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из области физичке хемије
или физике); мастер физичар (уз претходно
завршене основне академске студије на студијским програмима из области физичке хемије
или физике). Обавезно образовање лица из
члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања 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 бододва; кандидат који је у току студија положио испите из
педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се
да има образовање из горе наведених дисциплина; кандидат који нема образовање из тачке 6) обавезан је да га стекне у року од једне,
а највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу; 2) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 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 има
држављанство Републике Србије, 5) да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства, просвете, науке и технолошког развоја: http://www.mpn.gov.rs и
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заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи, у оригиналу или овереном препису/фотокопији, следећу документацију: 1) потписану биографију (CV); 2) извод
из матичне књиге рођених; 3) уверење о
држављанству, не старије од шест месеци; 4)
диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању; 5) лица која су стекла
академско звање мастер у обавези су да доставе и уверење или диплому о претходно завршеним основним академским студијама на програмима из области физике, односно физичке
хемије или физике (за мастер физикохемичар и
мастер физичар); 6) доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова, издат од стране
одговарајуће високошколске установе, односно
уверење или други одговарајући документ о
положеном испиту из педагогије и психологије
у току студија или доказ о положеном стручном
испиту, односно о положеном испиту за лиценцу; кандидат који нема образовање из тачке 6)
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; 7) доказ о знању српског језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад, односно
доказ да је положио испит из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе, доставља само кандидат који није стекао
средње, више или високо образовање на српском језику; ако је кандидат стекао одговарајуће образовање на српском језику сматра се
да је достављањем дипломе или уверења о
одговарајућем образовању доставио доказ да
зна српски језик; 8) доказ о неосуђиваности,
односно уверење из казнене евиденције о неосуђиваности издато у надлежној полицијској
управи МУП-а Републике Србије, не старији од
шест месеци. Доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способностима за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат по коначности одлуке
о избору кандидата, а пре закључења уговора
о раду. Конкурсна комисија коју именује директор утврђује испуњеност услова кандидата за
пријем у радни однос у року од осам дана од
истека рока за пријем пријава и кандидате који
су изабрани у ужи избор упућује у року од осам
дана на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. О датуму провере психофизичких способности кандидати ће бити благовремено обавештени од
стране школе. 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,
обавља разговор са кандидатима са листе и
доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Подаци о кандидатима биће
коришћени искључиво у сврху обраде података
у конкурсном поступку у складу са Законом о
заштити података о личности. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Лице задужено за давање
обавештења о конкурсу је Гордана Дамњановић, секретар школе, телефон: 013/830-721.
Пријаве на конкурс са пријавним формуларом и
траженом документацијом могу се поднети
лично или поштом на адресу: ОШ „Младост“,
26300 Вршац, Омладински трг бб.
Бесплатна публикација о запошљавању

ЗАЈЕЧАР
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар
Парк-шума Краљевица бб

Ванредни професор научне / уже
научне области Економске науке /
Финансије, банкарство и берзе
на одређено време од 5 година

Ванредни професор научне / уже
научне области Економске науке /
Маркетинг
на одређено време од 5 година

Ванредни професор научне / уже
научне области Менаџмент и бизнис
/ Менаџмент
на одређено време од 5 година

Ванредни професор научне / уже
научне области Менаџмент и бизнис
/ Управљање природним ресурсима
и одрживи развој
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу за избор
у звање ванредни професор и заснивање радног односа наставника, поред општег услова
стеченог VIII степена (доктор наука из научне области за коју се пријављује) и избора у
звање доцента, треба да испуњавају и услове
прописане чланом 74 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018
– др. закон, 73/18, 67/19 и 6/20), Правилником
о минималним условима за избор наставника
на универзитету (поље друштвено-хуманистичких наука), чланом 93 Статута Факултета за
менаџмент Зајечар и одредбама Правилника о
избору наставника и сарадника на Факултету
за менаџмент у Зајечару. Приликом пријављивања на конкурс кандидати подносе: 1. извод
из матичне књиге рођених, односно венчаних
уколико је настала промена презимена; 2. уверење о држављанству; 3. оверене фотокопије
диплома о свим завршеним нивоима студија
из области за које је конкурс објављен, не
старије од 6 месеци; 4. одлуку о претходном
избору у звање са факултета / универзитета;
5. биографију са библиографијом у штампаном
и електронском облику – на компакт диску у
Word формату и пратећим материјалом (научни, односно стручни радови објављени у научним часописима или зборницима) за период од
претходног избора у звање; 6. уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела
из члана 72 став 4 Закона о високом образовању; 7. пријаву на конкурс, са назнаком за које
се радно место конкурише, у слободној форми.
Пријаве које не садрже наведену документацију
неће се узимати у разматрање. Факултет задржава право да тражи додатну документацију од
кандидата. Пријаве са потребном документацијом кандидати подносе у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса, на горенаведену
адресу и путем електронске поште: dekanat@
fmz.edu.rs.

ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар
Парк-шума Краљевица бб

Наставник за научну / ужу научну
област Правне науке / Пословно
право
на одређено време од 5 година

Наставник за научну / ужу научну
област Рачунарске науке / Пословни
информациони системи
на одређено време од 5 година

Наставник за научну / ужу научну
област Економске науке / Финансије,
банкарство и берзе
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу за избор
у звање и заснивање радног односа наставника, поред општег услова стеченог VIII степена (доктор наука из научне области за коју се
пријављује), треба да испуњавају и услове прописане чланом 74 Закона о високом образовању
(„Сл. гл. РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон,
73/18, 67/19 и 6/20), Правилником о минималним условима за избор наставника на универзитерту (поље друштвено-хуманистичких наука),
чланом 93 Статута Факултета за менаџмент Зајечар и одредбама Правилника о избору наставника и сарадника на Факултету за менаџмент у
Зајечару. Приликом пријављивања на конкурс
кандидати подносе: 1. извод из матичне књиге
рођених, односно венчаних уколико је настала
промена презимена; 2. уверење о држављанству; 3. оверене фотокопије диплома о свим
завршеним нивоима студија из области за које
је конкурс објављен, не старије од 6 месеци; 4.
одлуку о претходном избору у звање са факултета / универзитета (ако постоји); 5. биографију
са библиографијом у штампаном и електронском
облику – на компакт диску у Word формату и
пратећим материјалом (научни, односно стручни радови објављени у научним часописима или
зборницима) за период од претходног избора у
звање; 6. уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72 став
4 Закона о високом образовању; 7. пријаву на
конкурс, са назнаком за које се радно место
конкурише, у слободној форми. Пријаве које не
садрже наведену документацију неће се узимати у разматрање. Факултет задржава право
да тражи додатну документацију од кандидата.
Пријаве са потребном документацијом кандидати подносе у року од 15 дана одана објављивања конкурса на горенаведену адресу и путем
електронске поште: dekanat@fmz.edu.rs.

ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар
Парк-шума Краљевица бб.

Секретар Факултета
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме и звање
дипломирани правник; радно искуство је
пожељно.

Стручни сарадник за послове
информатике – систем
администратор
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме из области
информатичких, техничких, организационих или
економских наука; радно искуство је пожељно.
ОСТАЛО: Пробни рад је утврђен уговором о
раду. Приликом пријављивања на конкурс кандидати подносе: 1. извод из матичне књиге
рођених, односно венчаних уколико је настала
промена презимена; 2. уверење о држављанству; 3. оверене фотокопије диплома о свим
завршеним нивоима студија из области за које
је конкурс објављен, не старије од 6 месеци; 4.
биографију; 5. уверење надлежне полицијске
управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72
став 4 Закона о високом образовању; 6. пријаву
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на конкурс, са назнаком за које се радно место
конкурише, у слободној форми. Пријаве које не
садрже наведену документацију неће се узимати у разматрање. Факултет задржава право
да тражи додатну документацију од кандидата.
Пријаве са потребном документацијом кандидати подносе у року од 15 дана одана објављивања конкурса на горенаведену адресу и путем
електронске поште: dekanat@fmz.edu.rs.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЉУБА НЕШИЋ“
19000 Зајечар, Доситејева 2

Наставник рачунарства и
информатике

са 75% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, замена запосленог који
је именован на функцију директора
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове
прописане члановима 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 –др. закони
10/2019 и 6/2020 – даље: Закон) и важећим
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник
родоскрвнуће, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 2/2017 и 3/2017), и то: да има високо образовање стечено на студијама другог
степена – мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије, и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука, уз завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, као и
високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега није утврђено дискриминаторно понашање, у смислу члана 139
став 1 тачка 3) Закона; да има држављанство
Републике Србије и да зна српски језик, на коме
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат подноси пријаву у року од 8
дана од дана објављивања конкурса на пријавном формулару који се преузима са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, уз који се доставља потребна документација, односно докази о испуњености услова за избор кандидата, и
то: доказ о стеченом одговарајућем образовању
(оверена фотокопија дипломе); доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела из члана 139 став 1тачка 3) Закона и за кога није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (потврда, уверење
или други документ издат од стране МУП-а РС,
не старији од 30 дана); доказ да кандидат има
држављанство Републике Србије (уверење, не
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старије од шест месеци); 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). Напомена: доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности (лекарско
уверење) доставља само изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Осим наведеног,
кандидати достављају и остала документа од
значаја за одлучивање, и то извод из матичне
књиге рођених (на обрасцу са трајном важношћу, фотокопија или оригинал) и краћу радну
биографију. По завршетку конкурса примљена
документација се не враћа кандидатима. Благовременом пријавом сматра се пријава која
је поднета у року утврђеном у конкурсу, као и
пријава која је предата препорученом поштом, у
ком случају се као дан пријема рачуна дан када
је пошта примила пошиљку, а када последњи
дан за подношење пријаве пада у недељу или
дане државног празника, рок за пријаву помера се за следећи радни дан, док се потпуном
пријавом сматра пријава која у прилогу садржи
документа којима кандидат доказује да испуњава услове за избор у складу са Законом и овим
конкурсом. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријава се може
поднети у просторијама школе или предати
препорученом поштом на горенаведену, са назнаком „За конкурсну комисију“. Информације
о конкурсу могу се добити телефоном на број
019/442-416.

ЗРЕЊАНИН
ОШ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“

23233 Српски Итебеј, Омладинска 2
тел. 023/3837-458

Стручни сарадник – педагог

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана.
УСЛОВИ: Општи услови за пријем лица у радни однос за радно место стручног сарадника –
педагога: 1. да има одговарајуће образовање у
складу са чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања стечено: 1)
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије): студије другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета,
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука уз претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета, 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4. држављанство

Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад.
Додатни услови за радно место стручног сарадника – педагога: кандидат треба да испуњава
услове у погледу степена и врсте образовања
који су прописани чланом 6 став 1 тачка 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 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), односно
да је: 1. професор педагогије, 2. дипломирани
педагог - општи смер или смер школске педагогије, 3. дипломирани школски педагог - психолог, 4. дипломирани педагог, 5. мастер педагог, 6. дипломирани педагог - мастер. Приликом
пријављивања на конкурс кандидат је дужан да
достави: 1. попуњен пријавни формулар који се
налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
2. оверену фотокопију дипломе или уверења о
стеченом одговарајућем образовању; 3. оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене
евиденције Министарства унутрашњих послова;
4. оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије; 5. оверену
фотокопију дипломе или уверења о завршеној
средњој, вишој или високој стручној спреми на
српском језику или оверену фотокопију потврде којом се доказује да је положио испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе - за доказ о знању српског
језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад; 6. оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Пријавни формулар,
биографију са подацима (име, презиме, адреса,
контакт телефон) и важећим, односно овереним
фотокопијама докумената тражених у конкурсу, а којима се доказује испуњеност услова за
пријем у радни однос на оглашено радно место,
кандидати достављају на горенаведену адресу,
са назнаком „За конкурс”, путем поште, у року
од 10 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве ће бити одбачене.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
„9. МАЈ“
23000 Зрењанин
Народне омладине 16

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове
УСЛОВИ: 1. високо образовање: 1) на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким
струковним студијама, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра
2005. године - стечено звање дипломирани економиста односно специјалиста струковни економиста; 2) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године - стечено звање мастер
економиста, струковни мастер економиста и специјалиста економиста; 3) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године - стечено звање дипломирани економиста; 2. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
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три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик; 6.
да поседује знање рада на рачунару; 7. да има
положен испит за овлашћеног рачуновођу; 8. да
није кажњавано за кривична дела која га чине
неподобним за обављање послова из области
рачуноводства; 9. да има најмање пет година
радног искуства на финансијско-рачуноводственим пословима.
ОСТАЛО: Приликом пријављивања на конкурс
кандидат је дужан да достави: 1. попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; 2. оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању; 3. оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције
Министарства унутрашњих послова; 4. оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 5. оверену фотокопију
дипломе или уверења о завршеној средњој,
вишој или високој стручној спреми на српском
језику или оверену фотокопију потврде којом се
доказује да је положио испит из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе - за доказ о знању српског језика; 6. оверену фотокопију дипломе односно уверења о
положеном испиту за овлашћеног рачуновођу;
7. оригинал или оверену фотокопију потврде о
најмање пет година радног искуства на финансијско-рачуноводственим пословима. Провера
поседовања знања рада на рачунару извршиће
се приликом обављања разговора, практичним
радом на рачунару, а задатке које кандидати
треба да испуне комисија ће утврдити јединствено за све кандидате пре почетка обављања
разговора. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Пријавни формулар и важеће, односно
оверене фотокопије докумената тражених у
конкурсу, а којима се доказује испуњеност услова за пријем у радни однос на оглашено радно
место, кандидати достављају на адресу: Основна и средња школа „9. мај” Зрењанин, Народне
омладине 16, 23000 Зрењанин, путем поште или
лично у просторијама школе, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. У пријави на конкурс кандидат обавезно мора да наведе контакт телефон и адресу
за пријем поште. За давање обавештења о конкурсу задужена је Зоранка Игрић, референт за
правне, кадровске и административне послове
- административни радник. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања, у року од осам дана
од дана истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће
одбацити. Кандидати који испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у радни однос,
који су изабрани у ужи избор, у року од осам
дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака.У року
од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и
ученицима конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс
Бесплатна публикација о запошљавању

повукао те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима са листе у року од 15 радних дана
од дана сачињавања листе и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима које се
када постане коначно оглашава на званичној
интернет страници Министарства надлежног за
послове просвете. Уколико кандидат не дође на
разговор у заказаном термину сматраће се да
је повукао пријаву на конкурс те ће комисија
његову пријаву одбацити.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
„9. МАЈ“

23000 Зрењанин, Народне омладине 16

Наставник практичне наставе у
посебним условима, у подручју рада
Трговина, угоститељство и туризам
са 70% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: 1. да има одговарајуће образовање у
складу са члaном 141 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања и чланом
9 тачка 8 Правилника о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама за ученике лако
ментално ометене у развоју (“Сл. гласник РС Просветни гласник” бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/12,
11/16 и 14/20) - стечено средње образовање и
положен специјалистички, односно мајсторски
испит - кувар са положеним специјалистичким
испитом, складиштар или продавац са положеним специјалистичким испитом и петогодишње
радно искуство у струци стечено после специјалистичког, односно мајсторског испита као и
поседовање стручне дефектолошке оспособљености или стручне спреме дипломираног дефектолога; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3. да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. да има држављанство Републике Србије; 5.
да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Приликом пријављивања на конкурс кандидат је дужан да достави: попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању; оригинал или оверену
фотокопију доказа о стеченој одговарајућој
оспособљености за рад са децом и ученицима
са сметњама у развоју и инвалидитетом односно
оригинал или оверену фотокопију увререња о
поседовању стручне дефектолошке оспособљености или оверену фотокопију дипломе односно
уверења о поседовању стручне спреме дипломираног дефектолога; оригинал или оверену
фотокопију потврде о петогодишњем радном
искуству у струци стеченом после специјалистичког, односно мајсторског испита; оригинал
или оверену фотокопију уверења из казнене
евиденције Министарства унутрашњих послова; оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије; оверену
фотокопију дипломе или уверења о завршеној

средњој, вишој или високој стручној спреми на
српском језику или оверену фотокопију потврде којом се доказује да је положио испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе - за доказ о знању српског
језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Пријавни формулар и важеће, односно оверене
фотокопије докумената тражених у конкурсу, а
којима се доказује испуњеност услова за пријем
у радни однос на оглашено радно место, кандидати достављају на адресу: Основна и средња
школа „9. мај“ Зрењанин, Народне омладине
16, 23000 Зрењанин, путем поште или лично у просторијама школе, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
Националне службе за запошљавање „Послови“. У пријави на конкурс кандидат обавезно
мора да наведе контакт телефон и адресу за
пријем поште. За давање обавештења о конкурсу задужена је Зоранка Игрић, референт за
правне, кадровске и административне послове
- административни радник. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања, у року од осам дана
од дана истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће
одбацити. Кандидати који испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у радни однос,
који су изабрани у ужи избор, у року од осам
дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака.У року
од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и
ученицима конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос. Уколико канидат не дође на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс
повукао те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима са листе у року од 15 радних дана
од дана сачињавања листе и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима које се
када постане коначно оглашава на званичној
интернет страници Министарства надлежног за
послове просвете. Уколико кандидат не дође на
разговор у заказаном термину сматраће се да
је повукао пријаву на конкурс те ће комисија
његову пријаву одбацити.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
„9. МАЈ“

23000 Зрењанин, Народне омладине 16

Дефектолог – васпитач
у развојној групи

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: 1. да има одговарајуће образовање у
складу са чланом 39 став 1 тачка 6 Закона о
предшколском васпитању и образовању односно чланом 140 ст. 1-3 Закона о основама система образовања и васпитања дефектолог који
је образовање стекао: 1) на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије): студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета, студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
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односно стручне области или области педагошких наука уз претходно завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета,
2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3. да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. да има држављанство Републике
Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Приликом пријављивања на конкурс
кандидат је дужан да достави: 1. попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; 2. оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању; кандидат који је стекао
одговарајуће високо образовање по прописима
који уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању
првог степена; када је образовање стечено у
некој од република СФРЈ до 27. априла 1992.
године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године
или у Републици Српској, а врста образовања
не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања, кандидат доставља и
оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим
се утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143
став 1 Закона о основама система образовања
и васпитања); када је образовање стечено у
систему војног школства, кандидат доставља и
оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим
се утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника
(члан 143 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања); када је образовање
стечено у иностранству, кандидат доставља и
оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим
се утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника
(члан 143 став 3 Закона о основама система
образовања и васпитања); 3. оригинал или
оверену фотокопију уверења из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова;
4. оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије; 5. оверену
фотокопију дипломе или уверења о стеченом
одговарајућем образовању на српском језику или оверену фотокопију потврде којом се
доказује да је положио испит из српског језика
са методиком по програму одговарајуће високошколске установе - за доказ о знању српског
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Пријавни формулар и важеће, односно оверене фотокопије докумената тражених у
конкурсу, а којима се доказује испуњеност усло-
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ва за пријем у радни однос на оглашено радно
место, кандидати достављају на адресу: Основна и средња школа „9. мај“ Зрењанин, Народне
омладине 16, 23000 Зрењанин, путем поште
или лично у просторијама школе, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови“. У пријави на конкурс кандидат обавезно мора да наведе контакт телефон и адресу
за пријем поште. За давање обавештења о конкурсу задужена је Зоранка Игрић, референт за
правне, кадровске и административне послове
- административни радник. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања, у року од осам дана
од дана истека рока за пријем пријава.Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће
одбацити. Кандидати који испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у радни однос,
који су изабрани у ужи избор, у року од осам
дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака.У року
од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и
ученицима конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс
повукао те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима са листе у року од 15 радних дана
од дана сачињавања листе и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима које се
када постане коначно оглашава на званичној
интернет страници Министарства надлежног за
послове просвете. Уколико кандидат не дође на
разговор у заказаном термину сматраће се да
је повукао пријаву на конкурс те ће комисија
његову пријаву одбацити.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
„9. МАЈ“

23000 Зрењанин, Народне омладине 16

Наставник предметне наставе у
посебним условима, предмета
Италијански језик као обавезни
наставни предмет

у другом циклусу основног образовања
и васпитања, са 20% радног времена, на
одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Општи услови: 1. да лице има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
које је стекло: 1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије):
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука уз
претходно завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, 2)
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3. да није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна

казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. да има држављанство Републике Србије; 5.
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Додатни услови: кандидат
треба да испуњава услове у погледу степена и
врсте образовања који су прописани чланом 5
ст. 2-5 Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у
развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 17/2018 и 6/2020), односно
да је: 1. професор одговарајућег страног језика; 2. дипломирани филолог, односно професор језика и књижевности; 3. мастер филолог;
4. мастер професор језика и књижевности; 5.
дипломирани дефектолог, уз поседовање знања
језика најмање на нивоу Б1 (Заједничког европског оквира); 6. мастер дефектолог, уз поседовање знања језика најмање на нивоу Б1 (Заједничког европског оквира). Наставници, поред
стручне спреме предвиђене у тач. 1-4 морају
савладати програм увођења у посао наставника, васпитача и стручног сарадника - приправника који садржи и посебан део програма који
се односи на оспособљеност за рад са децом и
ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом. Ниво знања Б1 доказује се уверењем о
положеном одговарајућем испиту на некој од
филолошких катедри универзитета у Србији или
међународно признатом исправом за Б1 ниво
знања језика (Заједничког европског оквира), а
чију ваљаност утврђује Министарство просвете,
науке и технолошког развоја.
ОСТАЛО: Приликом пријављивања на конкурс
кандидат је дужан да достави: 1. попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; 2. оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању; кандидат који је стекао
одговарајуће високо образовање по прописима
који уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању
првог степена; када је образовање стечено у
некој од република СФРЈ до 27. априла 1992.
године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године
или у Републици Српској, а врста образовања
не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања, кандидат доставља и
оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим
се утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143
став 1 Закона о основама система образовања
и васпитања); када је образовање стечено у
систему војног школства, кандидат доставља и
оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим
се утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника
(члан 143 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања); када је образовање стечено у иностранству, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра
надлежног за послове образовања и васпитања
којим се утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног
сарадника (члан 143 став 3 Закона о основама
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система образовања и васпитања); 3. оригинал
или оверена фотокопија уверења о положеном одговарајућем испиту на некој од филолошких катедри универзитета у Србији или
међународно признатом исправом за Б1 ниво
знања језика (Заједничког европског оквира),
и документа Министарства просвете, науке и
технолошког развоја којим је утврђена ваљаност уверења односно међународно признате
исправе; 4. оригинал или оверену фотокопију
уверења из казнене евиденције Министарства
унутрашњих послова; 5. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 6. оверену фотокопију дипломе
или уверења о завршеној средњој, вишој или
високој стручној спреми на српском језику или
оверену фотокопију потврде којом се доказује
да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе
- за доказ о знању српског језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Пријавни формулар и важеће, односно оверене фотокопије
докумената тражених у конкурсу, а којима се
доказује испуњеност услова за пријем у радни однос на оглашено радно место, кандидати достављају на адресу: Основна и средња
школа „9. мај“ Зрењанин, Народне омладине
16, 23000 Зрењанин, путем поште или лично у просторијама школе, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
Националне службе за запошљавање „Послови“. У пријави на конкурс кандидат обавезно
мора да наведе контакт телефон и адресу за
пријем поште. За давање обавештења о конкурсу задужена је Зоранка Игрић, референт за
правне, кадровске и административне послове
- административни радник. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања, у року од осам дана
од дана истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће
одбацити. Кандидати који испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у радни однос,
који су изабрани у ужи избор, у року од осам
дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. У року
од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и
ученицима конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс
повукао те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима са листе у року од 15 радних дана
од дана сачињавања листе и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима које се
када постане коначно оглашава на званичној
интернет страници Министарства надлежног за
послове просвете. Уколико кандидат не дође на
разговор у заказаном термину сматраће се да
је повукао пријаву на конкурс те ће комисија
његову пријаву одбацити.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
„9. МАЈ“

23000 Зрењанин, Народне омладине 16

Дефектолог – наставник у посебним
условима, корективно-стимулативне
вежбе, логопедске вежбе – подршка

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, место рада
Зрењанин, Арадац и Елемир/Тараш
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: Општи услови: 1. да лице има одговарајуће образовање у складу са 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
које је стекло: 1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије):
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука уз претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета, 2) на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; 2.
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. да има држављанство Републике Србије; 5.
да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Додатни услови: кандидат треба да испуњава услове у погледу степена и врсте образовања који су прописани чланом 7 став 4 тачка 1 Правилника о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике
са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 17/2018
и 6/2020), односно да је: 1. професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом
са сметњама у говору; 2. дипломирани дефектолог - логопед; 3. мастер дефектолог, који
је на основним академским студијама завршио
студијски програм Логопедије; 4. дипломирани
дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм
Логопедије; 5. дипломирани дефектолог - мастер који је на основним академским студијама
завршио смер логопедија; 6. мастер логопед.
ОСТАЛО: Приликом пријављивања на конкурс
кандидат је дужан да достави: 1. попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; 2. оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању; кандидат који је стекао
одговарајуће високо образовање по прописима
који уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању
првог степена; када је образовање стечено у
некој од република СФРЈ до 27. априла 1992.
године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године
или у Републици Српској, а врста образовања
не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања, кандидат доставља и
оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим
се утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143
став 1 Закона о основама система образовања
и васпитања); када је образовање стечено у
систему војног школства, кандидат доставља и
оверену фотокопију решења министра надлеж-

ног за послове образовања и васпитања којим
се утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника
(члан 143 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања); када је образовање
стечено у иностранству, кандидат доставља и
оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим
се утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника
(члан 143 став 3 Закона о основама система
образовања и васпитања); 3. оригинал или
оверену фотокопију уверења из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова;
4. оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије; 5. оверену
фотокопију дипломе или уверења о завршеној
средњој, вишој или високој стручној спреми на
српском језику или оверену фотокопију потврде којом се доказује да је положио испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе - за доказ о знању српског
језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси
изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Пријавни формулар и важеће, односно оверене фотокопије докумената тражених
у конкурсу, а којима се доказује испуњеност
услова за пријем у радни однос на оглашено
радно место, кандидати достављају на адресу: Основна и средња школа „9. мај“ Зрењанин, Народне омладине 16, 23000 Зрењанин,
путем поште или лично у просторијама школе,
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за
запошљавање „Послови“. У пријави на конкурс кандидат обавезно мора да наведе контакт телефон и адресу за пријем поште. За
давање обавештења о конкурсу задужена је
Зоранка Игрић, референт за правне, кадровске и административне послове - административни радник. Комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос из
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам дана од дана
истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће одбацити.
Кандидати који испуњавају конкурсом тражене
услове за пријем у радни однос, који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.У року од осам дана
од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима
конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс
повукао те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима са листе у року од 15 радних дана
од дана сачињавања листе и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима које се
када постане коначно оглашава на званичној
интернет страници Министарства надлежног за
послове просвете. Уколико кандидат не дође на
разговор у заказаном термину сматраће се да
је повукао пријаву на конкурс те ће комисија
његову пријаву одбацити.

САЈМОВИ
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Наука и образовање

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
„9. МАЈ“

23000 Зрењанин, Народне омладине 16

Наставник предметне наставе са
одељењским старешинством у
посебним условима, у средњем
образовању и васпитању – предмета
Математика
УСЛОВИ: Општи услови: 1. да лице има одговарајуће образовање у складу са члaном 140
Закона о основама система образовања и васпитања: 1) које је стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије): студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета, студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука уз претходно завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета, 2) које је стечено на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. да није 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. Додатни услови: кандидат треба
да испуњава услове у погледу степена и врсте
образовања који су прописани чланом 2 тачка 9
Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама за ученике лако ментално
ометене у развоју (“Сл. гласник РС – Просветни гласник” бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/12, 11/16 и
14/20), односно да је: 1. професор математике;
2. дипломирани математичар; 3. дипломирани
дефектолог са завршеном вишом педагошком
школом, група математика; 4. дипломирани
дефектолог - олигофренолог са савладаним
програмом методике наставе математике, 5.
дипломирани дефектолог са завршеном вишом
педагошком школом - група математика. Наставници, поред стручне спреме предвиђене у тч.
1 и 2 морају поседовати стручну дефектолошку
оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.
ОСТАЛО: Приликом пријављивања на конкурс
кандидат је дужан да достави: 1. попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; 2. оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању; кандидат који је стекао
одговарајуће високо образовање по прописима
који уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању
првог степена; када је образовање стечено у
некој од република СФРЈ до 27. априла 1992.
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године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године
или у Републици Српској, а врста образовања
не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања, кандидат доставља и
оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим
се утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143
став 1 Закона о основама система образовања и
васпитања); када је образовање стечено у систему војног школства, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног
за послове образовања и васпитања којим се
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог
образовања за обављање послова наставника,
васпитача, односно стручног сарадника (члан
143 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања); када је образовање стечено у иностранству, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног
за послове образовања и васпитања којим се
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог
образовања за обављање послова наставника,
васпитача, односно стручног сарадника (члан
143 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања); 3. оригинал или оверену фотокопију доказа о стеченој одговарајућој
оспособљености за рад са децом и ученицима
са сметњама у развоју и инвалидитетом односно оригинал или оверену фотокопију уверења
о поседовању стручне дефектолошке оспособљености или оверену фотокопију дипломе
односно уверења о поседовању стручне спреме дипломираног дефектолога-уколико није
дипломирани дефектолог; 4. оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције
Министарства унутрашњих послова; 5. оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 6. оригинал или оверену фотокопију доказа о савладаном програму
методике наставе математике - за лица са стеченим звањем дипломирани дефектолог - олигофренолог; 7. оверену фотокопију дипломе
или уверења о завршеној средњој, вишој или
високој стручној спреми на српском језику или
оверену фотокопију потврде којом се доказује
да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе - за
доказ о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Пријавни формулар
и важеће, односно оверене фотокопије докумената тражених у конкурсу, а којима се доказује
испуњеност услова за пријем у радни однос на
оглашено радно место, кандидати достављају на
адресу: Основна и средња школа „9. мај“ Зрењанин, Народне омладине број 16, 23000 Зрењанин, путем поште или лично у просторијама
школе, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији Националне службе
за запошљавање „Послови“. У пријави на конкурс кандидат обавезно мора да наведе контакт
телефон и адресу за пријем поште. За давање
обавештења о конкурсу задужена је Зоранка
Игрић, референт за правне, кадровске и административне послове - административни радник.
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата
за пријем у радни однос из члана 139 Закона о
основама система образовања и васпитања, у
року од осам дана од дана истека рока за пријем
пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве
комисија ће одбацити. Кандидати који испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у радни однос, који су изабрани у ужи избор, у року
од осам дана упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
У року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са

децом и ученицима конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос. Уколико кандидат не дође
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима сматраће се да је пријаву
на конкурс повукао те ће комисија његову
пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља
разговор са кандидатима са листе у року од 15
радних дана од дана сачињавања листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам
дана од дана обављеног разговора са кандидатима које се када постане коначно оглашава
на званичној интернет страници Министарства
надлежног за послове просвете. Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном термину
сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те
ће комисија његову пријаву одбацити.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
„9. МАЈ“

23000 Зрењанин, Народне омладине 16

Наставник предметне наставе у
посебним условима, предмета
Италијански језик као обавезни
наставни предмет

у другом циклусу основног образовања
и васпитања, са 80% радног времена, на
одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Општи услови: 1. да лице има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
које је стекло: 1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије):
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука уз
претходно завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, 2)
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3. да није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Додатни услови: кандидат
треба да испуњава услове у погледу степена и
врсте образовања који су прописани чланом 5
ст. 2-5 Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у
развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 17/2018 и 6/2020), односно
да је: 1. професор одговарајућег страног језика; 2. дипломирани филолог, односно професор језика и књижевности; 3. мастер филолог;
4. мастер професор језика и књижевности; 5.
дипломирани дефектолог, уз поседовање знања
језика најмање на нивоу Б1 (Заједничког европ-

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

Наука и образовање

ског оквира); 6. мастер дефектолог, уз поседовање знања језика најмање на нивоу Б1 (Заједничког европског оквира). Наставници, поред
стручне спреме предвиђене у тач. 1-4 морају
савладати програм увођења у посао наставника, васпитача и стручног сарадника - приправника који садржи и посебан део програма који
се односи на оспособљеност за рад са децом и
ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом. Ниво знања Б1 доказује се уверењем о
положеном одговарајућем испиту на некој од
филолошких катедри универзитета у Србији или
међународно признатом исправом за Б1 ниво
знања језика (Заједничког европског оквира), а
чију ваљаност утврђује Министарство просвете,
науке и технолошког развоја.
ОСТАЛО: Приликом пријављивања на конкурс
кандидат је дужан да достави: 1. попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; 2. оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању; кандидат који је стекао
одговарајуће високо образовање по прописима
који уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању
првог степена; када је образовање стечено у
некој од република СФРЈ до 27. априла 1992.
године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године
или у Републици Српској, а врста образовања
не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања, кандидат доставља и
оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим
се утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143
став 1 Закона о основама система образовања
и васпитања); када је образовање стечено у
систему војног школства, кандидат доставља и
оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим
се утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника
(члан 143 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања); када је образовање
стечено у иностранству, кандидат доставља и
оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим
се утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника
(члан 143 став 3 Закона о основама система
образовања и васпитања); 3. оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном одговарајућем испиту на некој од филолошких катедри
универзитета у Србији или међународно признатом исправом за Б1 ниво знања језика (Заједничког европског оквира), и документа Министарства просвете, науке и технолошког развоја
којим је утврђена ваљаност уверења односно
међународно признате исправе; 4. оригинал
или оверену фотокопију Уверења из казнене
евиденције Министарства унутрашњих послова;
5. оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије; 6. оверену
фотокопију дипломе или уверења о завршеној
средњој, вишој или високој стручној спреми на
српском језику или оверену фотокопију потврде којом се доказује да је положио испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе - за доказ о знању српског
језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Пријавни формулар и важеће, односно оверене
фотокопије докумената тражених у конкурсу, а
којима се доказује испуњеност услова за пријем
у радни однос на оглашено радно место, кандиБесплатна публикација о запошљавању

дати достављају на адресу: Основна и средња
школа „9. мај“ Зрењанин, Народне омладине
16, 23000 Зрењанин, путем поште или лично у
просторијама школе, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“. У пријави на конкурс кандидат обавезно мора да наведе контакт телефон и адресу за пријем поште.
За давање обавештења о конкурсу задужена је
Зоранка Игрић, референт за правне, кадровске
и административне послове - административни
радник. Комисија утврђује испуњеност услова
кандидата за пријем у радни однос из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам дана од дана истека рока
за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне
пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који
испуњавају конкурсом тражене услове за пријем
у радни однос, који су изабрани у ужи избор,
у року од осам дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. У року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности
за рад са децом и ученицима конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима сматраће се
да је пријаву на конкурс повукао те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе
у року од 15 радних дана од дана сачињавања
листе и доноси решење о избору кандидата у
року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима које се када постане коначно оглашава на званичној интернет страници
Министарства надлежног за послове просвете.
Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву
на конкурс те ће комисија његову пријаву одбацити.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
„9. МАЈ“

23000 Зрењанин, Народне омладине 16

Дефектолог – наставник у посебним
условима, корективно-стимулативне
вежбе, логопедске вежбе – подршка
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
место рада Зрењанин и Меленци

УСЛОВИ: Општи услови: 1. да лице има одговарајуће образовање у складу са 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
које је стекло: 1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије):
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука уз претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета, 2) на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; 2.
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. 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 злос-

тављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. да има држављанство Републике Србије; 5.
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Додатни услови: кандидат
треба да испуњава услове у погледу степена и
врсте образовања који су прописани чланом 7
став 4 тачка 1 Правилника о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике
са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 17/2018
и 6/2020), односно да је: 1. професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом
са сметњама у говору; 2. дипломирани дефектолог - логопед; 3. мастер дефектолог, који
је на основним академским студијама завршио
студијски програм Логопедије; 4. дипломирани
дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм
Логопедије; 5. дипломирани дефектолог - мастер који је на основним академским студијама
завршио смер логопедија; 6. мастер логопед.
ОСТАЛО: Приликом пријављивања на конкурс
кандидат је дужан да достави: 1. попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; 2. оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању; кандидат који је стекао
одговарајуће високо образовање по прописима
који уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању
првог степена; када је образовање стечено у
некој од република СФРЈ до 27. априла 1992.
године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године
или у Републици Српској, а врста образовања
не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања, кандидат доставља и
оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим
се утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143
став 1 Закона о основама система образовања и
васпитања); када је образовање стечено у систему војног школства, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног
за послове образовања и васпитања којим се
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог
образовања за обављање послова наставника,
васпитача, односно стручног сарадника (члан
143 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања); када је образовање стечено у иностранству, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног
за послове образовања и васпитања којим се
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог
образовања за обављање послова наставника,
васпитача, односно стручног сарадника (члан
143 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања); 3. оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције
Министарства унутрашњих послова; 4. оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 5. оверену фотокопију
дипломе или уверења о завршеној средњој,
вишој или високој стручној спреми на српском
језику или оверену фотокопију потврде којом се
доказује да је положио испит из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе - за доказ о знању српског језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима подноси изабрани канди-
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дат пре закључења уговора о раду. Пријавни
формулар и важеће, односно оверене фотокопије докумената тражених у конкурсу, а којима се доказује испуњеност услова за пријем у
радни однос на оглашено радно место, кандидати достављају на адресу: Основна и средња
школа „9. мај“ Зрењанин, Народне омладине
16, 23000 Зрењанин, путем поште или лично у
просторијама школе, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови. У пријави
на конкурс кандидат обавезно мора да наведе
контакт телефон и адресу за пријем поште. За
давање обавештења о конкурсу задужена је
Зоранка Игрић, референт за правне, кадровске
и административне послове - административни
радник. Комисија утврђује испуњеност услова
кандидата за пријем у радни однос из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам дана од дана истека рока
за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне
пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који
испуњавају конкурсом тражене услове за пријем
у радни однос, који су изабрани у ужи избор,
у року од осам дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих
поступака. У року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности
за рад са децом и ученицима конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима сматраће се
да је пријаву на конкурс повукао те ће комисија
његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија
обавља разговор са кандидатима са листе у року
од 15 радних дана од дана сачињавања листе
и доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима које се када постане коначно оглашава
на званичној интернет страници Министарства
надлежног за послове просвете. Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном термину
сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те
ће комисија његову пријаву одбацити.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
„9. МАЈ“

23000 Зрењанин, Народне омладине 16

Наставник практичне наставе у
посебним условима - у подручју рада
Текстилство и кожарство
са 20% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ: Општи услови: 1. да лице има одговарајуће образовање у складу са члaном 140 и
чланом 141. став 4 Закона о основама система
образовања и васпитања: 1) које је стечено на
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије): студије другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета,
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука уз претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета, 2) које је стечено на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 3) које
је стечено на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне и специјалистич-
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ке струковне студије), студијама у трајању од
три године или лице које је стекло више образовање; 4) завршавањем одговарајућег средњег
образовања и полагањем специјалистичког,
односно мајсторског испита и које има петогодишње радно искуство у струци стечено после
специјалистичког, односно мајсторског испита;
2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Додатни услови: кандидат
треба да испуњава услове у погледу степена
и врсте образовања који су прописани чланом
7 тачка 8 Правилника о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама за ученике
лако ментално ометене у развоју (“Сл. гласник
РС – Просветни гласник” бр. 1/95, 24/04, 10/09,
2/12, 11/16 и 14/20), односно да је: 1. дипломирани дефектолог; 2. олигофренолог са савладаним програмом методике предмета у подручју
рада текстилство и кожарство; 3. дипломирани
инжењер технологије текстила; 4. дипломирани
инжењер технологије текстилне конфекције; 5.
инжењер технологије, смер производња обуће;
6. инжењер технологије, смер галантерија и
конфекција; 7. инжењер технологије текстила; 8. дипломирани инжењер технологије,
одсек текстилно инжењерство; 9. дипломирани
инжењер технолог, одсеци текстилно инжењерство или текстилни; 10. дипломирани текстилни
инжењер за дизајн и пројектовање текстила и
одеће; 11. дипломирани инжењер за текстилно инжењерство текстилно-машинске струке,
односно дипломирани инжењер за текстилно
инжењерство - текстилно-машинска струка,
дипломирани инжењер текстилно-машинске
струке; 12. текстилни инжењер за одевну технологију; 13. инжењер технологије за текстилну конфекцију; 14. текстилни инжењер, смерови
конфекцијски, конфекцијско-текстилни и конфекцијско-трикотажни; 15. текстилни инжењер,
моделар конструктор; 16. инжењер технологије
за производњу кожне галантерије; 17. инжењер
технологије за обраду и прераду коже и крзна,
смер производња обуће; 18. инжењер за индустрију обуће, одсек технолошки, смер обућарски;
19. инжењер технологије, смер кожнопрерађивачки, група производња обуће; 20. инжењер
технологије, смер галантерија и конфекција;
21. инжењер технологије за производњу кожне
галантерије и конфекције; 22. инежењер технологије, смер производња кожне галантерије;
23. инжењер технологије за обраду и прераду
коже и крзна, смер производња кожне галантерије и конфекције; 24. инжењер за индустрију
кожне галантерије; 25. инжењер технологије,
смер кожнопрерађивачки, група производња
коже и крзна; 26. инжењер технологије за производњу кожне конфекције; 27. лице са стеченим средњим образовањем и положеним специјалистичким испитом за образовни профил у
подручју рада текстилство и кожарство. Наставници практичне наставе, поред стручне спреме
предвиђене у тч. 2 - 26 ове тачке морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност
или стручну спрему дипломираног дефектолога.
ОСТАЛО: Приликом пријављивања на конкурс
кандидат је дужан да достави: 1. попуњен

пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; 2. оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању; кандидат који је стекао
одговарајуће високо образовање по прописима
који уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању
првог степена; када је образовање стечено у
некој од република СФРЈ до 27. априла 1992.
године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године
или у Републици Српској, а врста образовања
не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања, кандидат доставља и
оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим
се утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143
став 1 Закона о основама система образовања и
васпитања); када је образовање стечено у систему војног школства, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног
за послове образовања и васпитања којим се
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог
образовања за обављање послова наставника,
васпитача, односно стручног сарадника (члан
143 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања); када је образовање стечено у иностранству, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног
за послове образовања и васпитања којим се
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог
образовања за обављање послова наставника,
васпитача, односно стручног сарадника (члан
143 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања); 3. оригинал или оверену фотокопију доказа о стеченој одговарајућој
оспособљености за рад са децом и ученицима
са сметњама у развоју и инвалидитетом односно оригинал или оверену фотокопију уверења
о поседовању стручне дефектолошке оспособљености или оверену фотокопију дипломе
односно уверења о поседовању стручне спреме дипломираног дефектолога-уколико није
дипломирани дефектолог; 4. оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције
Министарства унутрашњих послова; 5. оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 6. оверену фотокопију
дипломе или уверења о завршеној средњој,
вишој или високој стручној спреми на српском
језику или оверену фотокопију потврде којом се
доказује да је положио испит из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе - за доказ о знању српског језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријавни
формулар и важеће, односно оверене фотокопије докумената тражених у конкурсу, а којима се доказује испуњеност услова за пријем у
радни однос на оглашено радно место, кандидати достављају на адресу: Основна и средња
школа „9. мај“ Зрењанин, Народне омладине
16, 23000 Зрењанин, путем поште или лично у
просторијама школе, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“. У пријави на конкурс кандидат обавезно мора да наведе контакт телефон и адресу за пријем поште.
За давање обавештења о конкурсу задужена је
Зоранка Игрић, референт за правне, кадровске
и административне послове - административни
радник. Комисија утврђује испуњеност услова
кандидата за пријем у радни однос из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам дана од дана истека рока
за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне
пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који
испуњавају конкурсом тражене услове за пријем
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у радни однос, који су изабрани у ужи избор,
у року од осам дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. У року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности
за рад са децом и ученицима конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима сматраће се
да је пријаву на конкурс повукао те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе
у року од 15 радних дана од дана сачињавања
листе и доноси решење о избору кандидата у
року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима које се када постане коначно оглашава на званичној интернет страници
Министарства надлежног за послове просвете.
Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву
на конкурс те ће комисија његову пријаву одбацити.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
„9. МАЈ“

23000 Зрењанин, Народне омладине 16

Наставник практичне наставе у
посебним условима, у подручју рада
Трговина, угоститељство и туризам

са 70% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: 1. да лице има одговарајуће образовање у складу са члaном 141 став 4 Закона о
основама система образовања и васпитања
и чланом 9 тачка 8 Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама
за ученике лако ментално ометене у развоју
(“Сл. гласник РС – Просветни гласник” бр. 1/95,
24/04, 10/09, 2/12, 11/16 и 14/20) - стечено
средње образовање и положен специјалистички, односно мајсторски испит - кувар са положеним специјалистичким испитом, складиштар
или продавац са положеним специјалистичким
испитом и петогодишње радно искуство у струци стечено после специјалистичког, односно
мајсторског испита као и поседовање стручне
дефектолошке оспособљености или стручне
спреме дипломираног дефектолога; 2. да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4.
да има држављанство Републике Србије; 5. да
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Приликом пријављивања на конкурс
кандидат је дужан да достави: 1. попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; 2. оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању; 3. оригинал или оверену фотокопију доказа о стеченој одговарајућој
Бесплатна публикација о запошљавању

оспособљености за рад са децом и ученицима
са сметњама у развоју и инвалидитетом односно
оригинал или оверену фотокопију увререња о
поседовању стручне дефектолошке оспособљености или оверену фотокопију дипломе односно
уверења о поседовању стручне спреме дипломираног дефектолога; 4. оригинал или оверену
фотокопију потврде о петогодишњем радном
искуству у струци стеченом после специјалистичког, односно мајсторског испита; 5. оригинал
или оверену фотокопију уверења из казнене
евиденције Министарства унутрашњих послова;
6. оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије; 7. оверену
фотокопију дипломе или уверења о завршеној
средњој, вишој или високој стручној спреми на
српском језику или оверену фотокопију потврде којом се доказује да је положио испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе - за доказ о знању српског
језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Пријавни формулар и важеће, односно оверене
фотокопије докумената тражених у конкурсу, а
којима се доказује испуњеност услова за пријем
у радни однос на оглашено радно место, кандидати достављају на адресу: Основна и средња
школа „9. мај“ Зрењанин, Народне омладине
16, 23000 Зрењанин, путем поште или лично у
просторијама школе, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“. У пријави на конкурс кандидат обавезно мора да наведе контакт телефон и адресу за пријем поште.
За давање обавештења о конкурсу задужена је
Зоранка Игрић, референт за правне, кадровске
и административне послове - административни
радник. Комисија утврђује испуњеност услова
кандидата за пријем у радни однос из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам дана од дана истека рока
за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне
пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који
испуњавају конкурсом тражене услове за пријем
у радни однос, који су изабрани у ужи избор,
у року од осам дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. У року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности
за рад са децом и ученицима конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос. Уколико канидат не дође на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима сматраће се да је
пријаву на конкурс повукао те ће комисија његову пријаву одбацити.Конкурсна комисија обавља
разговор са кандидатима са листе у року од 15
радних дана од дана сачињавања листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам
дана од дана обављеног разговора са кандидатима које се када постане коначно оглашава
на званичној интернет страници Министарства
надлежног за послове просвете. Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном термину
сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те
ће комисија његову пријаву одбацити.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
„9. МАЈ“

23000 Зрењанин, Народне омладине 16

Дефектолог – наставник у посебним
условима, корективно-стимулативне
вежбе, вежбе реедукације
психомоторике
са 90% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ: Општи услови: 1. да лице има одговарајуће образовање у складу са 140 Закона о
основама система образовања и васпитања које
је стекло: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије): студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука уз претходно
завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад.
Додатни услови: кандидат треба да испуњава
услове у погледу степена и врсте образовања
који су прописани чланом 7 став 4 тачка 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју
и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 17/2018 и 6/2020), односно да је:
1. професор, односно дипломирани дефектолог
за рад са децом ментално ометеном у развоју,
2. дипломирани дефектолог - олигофренолог;
3. мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм
Специјална едукација и рехабилитација особа
са тешкоћама у менталном развоју; 4. дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски
програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју;
5. професор, односно дипломирани дефектолог за рад са телесно инвалидним лицима; 6.
мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм
Специјална едукација и рехабилитација особа
са моторичким поремећајима; 7. дипломирани
дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм
Специјална едукација и рехабилитација особа
са моторичким поремећајима; 8. мастер дефектолог, који је на основним односно мастер
академским студијама завршио модул моторичке сметње и поремећаји; 9. мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног
рехабилитатора за вишеструку ометеност; 10.
дипломирани дефектолог - мастер који је на
основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност; 11. дипломирани
дефектолог - мастер који је на основним академским студијама завршио смер вишеструка
ометеност; 12. дипломирани дефектолог - мастер који је на основним академским студијама завршио смер инклузивно образовање;
13. мастер дефектолог, који је на основним
односно мастер академским студијама завр-
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шио модул сензомоторичке сметње и поремећаји; 14. професор, односно дипломирани
дефектолог за рад са децом оштећеног вида,
15. дипломирани дефектолог - тифлолог; 16.
мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм
Специјална едукација и рехабилитација особа
са оштећењем вида; 17. дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним академским
студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са
оштећењем вида; 18. мастер дефектолог, који
је на основним, односно мастер академским
студијама завршио модул сметње и поремећаји
вида; 19. професор, односно дипломирани
дефектолог за рад са децом оштећеног слуха;
20. дипломирани дефектолог - сурдоаудиолог;
21. дипломирани дефектолог одсека (групе
или смера) за рад са лицима оштећеног слуха;
22. наставник дефектолог одсека (групе или
смера) за рад са лицима оштећеног слуха; 23.
мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио студијски програм
Специјална едукација и рехабилитација глувих
и наглувих особа; 24. дипломирани дефектолог
- мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална
едукација и рехабилитација глувих и наглувих
особа; 25. мастер дефектолог, који је на основним, односно мастер академским студијама
завршио модул сметње и поремећаји слуха.
ОСТАЛО: Приликом пријављивања на конкурс
кандидат је дужан да достави: 1. попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2. оверену
фотокопију дипломе или уверења о стеченом
одговарајућем образовању; кандидат који је
стекао одговарајуће високо образовање по
прописима који уређују високо образовање од
10. септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе о стеченом високом
образовању првог степена; када је образовање стечено у некој од република СФРЈ до
27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16.
јуна 2006. године или у Републици Српској, а
врста образовања не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања,
кандидат доставља и оверену фотокопију
решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се утврђује да ли је
врста образовања одговарајућа за обављање
послова наставника, васпитача, односно
стручног сарадника (члан 143 став 1 Закона о
основама система образовања и васпитања);
када је образовање стечено у систему војног
школства, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се утврђује
испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143
став 2 Закона о основама система образовања
и васпитања); када је образовање стечено у
иностранству, кандидат доставља и оверену
фотокопију решења министра надлежног за
послове образовања и васпитања којим се
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника
(члан 143 став 3 Закона о основама система
образовања и васпитања); 3. оригинал или
оверену фотокопију уверења из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова;
4. оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије; 5. оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеној средњој, вишој или високој стручној
спреми на српском језику или оверену фотокопију потврде којом се доказује да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе - за доказ
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о знању српског језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Пријавни формулар и важеће, односно оверене фотокопије
докумената тражених у конкурсу, а којима се
доказује испуњеност услова за пријем у радни однос на оглашено радно место, кандидати достављају на адресу: Основна и средња
школа „9. мај“ Зрењанин, Народне омладине
16, 23000 Зрењанин, путем поште или лично
у просторијама школе, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији
Националне службе за запошљавање „Послови“). У пријави на конкурс кандидат обавезно
мора да наведе контакт телефон и адресу за
пријем поште. За давање обавештења о конкурсу задужена је Зоранка Игрић, референт за
правне, кадровске и административне послове
- административни радник. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам
дана од дана истека рока за пријем пријава.
Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који испуњавају
конкурсом тражене услове за пријем у радни
однос, који су изабрани у ужи избор, у року
од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. У року од осам дана од дана пријема
резултата психолошке процене способности
за рад са децом и ученицима конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима
сматраће се да је пријаву на конкурс повукао
те ће комисија његову пријаву одбацити.Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе у року од 15 радних дана од
дана сачињавања листе и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима које се
када постане коначно оглашава на званичној
интернет страници Министарства надлежног
за послове просвете. Уколико кандидат не
дође на разговор у заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те
ће комисија његову пријаву одбацити.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
„9. МАЈ“

23000 Зрењанин, Народне омладине 16

и чланом 141 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) које је стечено
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије): студије другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета,
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука уз претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета, 2) које је стечено на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 3) које
је стечено на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од
три године или лице које је стекло више образовање; 4) завршавањем одговарајућег средњег
образовања и полагањем специјалистичког,
односно мајсторског испита и које има петогодишње радно искуство у струци стечено после
специјалистичког, односно мајсторског испита;
2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. да има држављанство Републике Србије; 5.
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
Додатни услови за раднo место под редним
бројем 1: кандидат треба да испуњава услове
у погледу степена и врсте образовања који су
прописани чланом 5 тч. 2, 4, 5. Правилника о
врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним
школама за ученике лако ментално ометене у
развоју (“Сл. гласник РС – Просветни гласник”
бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/12, 11/16 и 14/20),
односно да је:
За предмет Основе машинства: 1. дипломирани инжењер машинства; 2. професор машинства; 3. дипломирани дефектолог за методику
наставе за предмете у подручју рада машинство
и обрада метала. Наставници, поред стручне
спреме предвиђене у тч. 1 и 2 морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или
стручну спрему дипломираног дефектолога.

1) Наставник предметне наставе
са одељењским старешинством
у посебним условима, у подручју
рада Машинство и обрада метала
– предмета Основе машинства са
20% радног времена, предмета
Технологија рада са 30% радног
времена и предмета Материјали
и обрада метала са 20% радног
времена
2) Наставник практичне наставе
са одељењским старешинством у
посебним условима, у подручју рада
Машинство и обрада метала

За предмет Материјали и обрада метала: 1.
дипломирани инжењер технологије - група неорганско-технолошка; 2. дипломирани
инжењер машинства; 3. професор машинства; 4. дипломирани инжењер металургије; 5.
дипломирани дефектолог за методику наставе
за предмете у подручју рада машинство и обрада метала. Наставници, поред стручне спреме предвиђене у тч. 1 до 4 морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или
стручну спрему дипломираног дефектолога.

УСЛОВИ: Општи услови: 1. да лице има одговарајуће образовање у складу са члaном 140

За предмет Технологија рада: 1. дипломирани
инжењер машинства; 2. инжењер машинства;
3. професор машинства дипломирани дефектолог; 4. дипломирани педагог општетехничког
образовања; 5. дипломирани дефектолог за

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

са 20% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
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методику наставе за предмете у подручју рада
машинство и обрада метала. Наставници, поред
стручне спреме предвиђене у тч. 1 до 4 морају
поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.
Додатни услови за раднo место под редним
бројем 2: кандидат треба да испуњава услове у погледу степена и врсте образовања који
су прописани чланом 5 тачка 6 Правилника о
врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју (“Сл. гласник РС – Просветни
гласник” бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/12, 11/16 и
14/20), односно да је: 1. дипломирани дефектолог - олигофренолог са савладаним програмом методике машинства и обраде метала; 2.
дипломирани инжењер машинства; 3. професор
машинства; 4. инжењер машинства; 5. дипломирани педагог општег образовања; 6. виши
стручни радник металске струке; 7. наставник
практичне наставе металске струке; 8. наставник општетехничког образовања; 9. лемилац,
бравар, лимар, аутолимар, ковач, пресер, заваривач и аутомеханичар, са положеним специјалистичким испитом. Наставници, поред стручне
спреме предвиђене у тч. 2 до 8 морају имати стечено и најмање средње образовање за
одговарајући образовни профил. Наставници
практичне наставе, поред предвиђене стручне
спреме морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.
ОСТАЛО: Приликом пријављивања на конкурс
кандидат је дужан да достави: 1. попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; 2. оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању; кандидат који је стекао
одговарајуће високо образовање по прописима
који уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању
првог степена; када је образовање стечено у
некој од република СФРЈ до 27. априла 1992.
године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године
или у Републици Српској, а врста образовања
не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања, кандидат доставља и
оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим
се утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143
став 1 Закона о основама система образовања
и васпитања); када је образовање стечено у
систему војног школства, кандидат доставља и
оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим
се утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника
(члан 143 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања); када је образовање
стечено у иностранству, кандидат доставља и
оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим
се утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника
(члан 143 став 3 Закона о основама система
образовања и васпитања); 3. оригинал или
оверену фотокопију доказа о стеченој одговарајућој оспособљености за рад са децом и ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом односно оригинал или оверену фотокопију
уверења о поседовању стручне дефектолошке оспособљености или оверену фотокопију
дипломе односно уверења о поседовању стручБесплатна публикација о запошљавању

не спреме дипломираног дефектолога - уколико
није дипломирани дефектолог; 4. оригинал или
оверену фотокопију уверења из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова;
5. оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије; 6. оверену
фотокопију дипломе или уверења о завршеној
средњој, вишој или високој стручној спреми на
српском језику или оверену фотокопију потврде којом се доказује да је положио испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе - за доказ о знању српског
језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси
изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Пријавни формулар и важеће, односно оверене фотокопије докумената тражених
у конкурсу, а којима се доказује испуњеност
услова за пријем у радни однос на оглашено
радно место, кандидати достављају на адресу:
Основна и средња школа „9. мај“ Зрењанин,
Народне омладине 16, 23000 Зрењанин, путем
поште или лично у просторијама школе, у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“. У пријави на конкурс кандидат обавезно мора да наведе контакт телефон
и адресу за пријем поште. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања, у року од осам дана
од дана истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће
одбацити. Кандидати који испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у радни однос,
који су изабрани у ужи избор, у року од осам
дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. У року
од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и
ученицима конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс
повукао те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима са листе у року од 15 радних дана
од дана сачињавања листе и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима које се
када постане коначно оглашава на званичној
интернет страници Министарства надлежног за
послове просвете. Уколико кандидат не дође на
разговор у заказаном термину сматраће се да
је повукао пријаву на конкурс те ће комисија
његову пријаву одбацити.

ОСНОВНА ШКОЛА
„Др ЂОРЂЕ ЈОАНОВИЋ“
Ново Милошево

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора основе школе
треба да испуњава услове прописане чланом
122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања односно да
има: 1. одговарајуће високо образовање за
наставника школе и подручје рада, педагога
или психолога стечено на: 1а) 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; 2а) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Лице са образовањем из подтачке 1а) тачка 1 и 2 мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета. 2. Дозволу
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 3. обуку и положен испит за директора
установе (кандидат који нема положен испит за
директора дужан је да га положи у року од две
године од дана ступања на дужност); 4. одговарајуће радно искуство од најмање осам година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања, 5. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 6. да није у поступку и на начин
прописан законом утврђено дискриминаторно
понашање, да није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца,да није осуђивано правноснажном
пресудом за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита
или давање мита и друга кривична дела против
службене дужности, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом – без обзира на изречену кривичну санкцију, да није против њега покренут кривични
поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није
претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за горе назначена кривична дела;
7. држављанство Републике Србије; 8. да зна
језик на се остварује образовно-васпитни рад(српски језик). С обзиром да је овај конкурс
поновљен због тога што по претходно расписаном конкурсу није изабран ни један кандидат,
за директора школе може да буде изабрано и
наставник који, уз испуњеност осталих услова, има одговарајуће образовање из члана 140
став 3 Закона о основама система образовања
и васпитања –високо одговарајуће образовање
на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама
у трајању од три године или вишим образовањем и најмање десет година рада у установи
на пословима образовања и васпитања , након
стеченог одговарајућег образовања. Кандидати са одговарајућим образовањем из члана 140
став 2 и кандидати са одговарајућим образовањем из члана 140 став 3 наведеног закона
на овом конкурсу су равноправни.
ОСТАЛО: Кандидат подноси: 1. пријаву на
конкурс на пријавном формулару који се преузима са интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; 2.
радну биографију (са личним подацима, као
и подацима о кретању у служби или радном
односу); 3. предлог мера, организације и
начина руковођења школом коју би спровео
као директор); 4. фотокопију личне карте,
односно биометријски очитане личне карте,
5. оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању( лица која имају
образовање на студијама другог степена, достављају доказ о завршеним студијама првог
степена основним и мастер студијама као и
додатак дипломи); 6. оригинал или оверену
копију доказа о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу за рад наставника и стручног сарадника; 7. оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе, уколико кандидат има положен

06.10.2021. | Број 954 |

93

Наука и образовање

испит; 8. потврду да има најмање осам година рада у установи образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања и
послове које је обаваљао; 9. доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима(лекарско уверење) - оригинал или оверена
фотокопија (не старије од 6 месеци); 10. уверење да кандидат није осуђиван за кривична
дела из члана 139 став 1 тачка 3 као ни за
повреду завбране из чланова 110-113 . Закона о основама система образовања и васпитања, не старије од 6 (уверење надлежног
МУП-а); 11. уверење да против кандидата није
покренут кривични поступак, донета наредба
о спровођењу истраге, подигнута оптужница
нити донето решење о одређивању притвора,

не старије од 6 месеци (уверење надлежног
суда); 13. оригинал или оверена копија уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); 14. извод из матичне књиге – оригинал
или оверена копија (нов образац); 15. доказ
о резултату стручно-педагошког надзора у
раду кандидата (извештај просветног саветника),уколико је кандидат имао појединачан стручан надзор; 16. доказ о резултатима
стручно-педагошког надзора школе и оцену
спољашњег вредновања (доставља кандидат
који се пријављује на конкурс, а који је претходно обављао дужност директора установе);
17. уколико кандидат није стекао високо образовање на језику на коме се остварује образовни-васпитни рад (српском језику), онда
се мора приложити јавна исправа (диплома)

или одговарајућа потврда да су више или
средње образовање стекли на језику на ком
се изводи образовни-васпитни рад (српском
језику) или уверење/потврду да су положили
испит из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе-оригинал или оверена фотокопија. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Фотокопије докумената морају бити уредно оверене
и исте се по окончању конкурса не враћају
кандидатима. Пријаве са потребном документацијом о испуњености услова, са назнаком
„За конкурс“, слати лично или препорученом
пошиљком на адресу: ОШ „Др Ђорђе Јоановић“, 23273 Ново Милошево, Маршала Тита 1.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.
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На тргу у Краљеву одржан сајам запошљавања

К

ДЕВЕТ КОМПАНИЈА ПОНУДИЛО
ВИШЕ ОД 1.000 РАДНИХ МЕСТА

раљевачка филијала Националне службе за запошљавање организовала је 27. септембра сајам запошљавања
на Тргу Јована Сарића, испред зграде Градске управе. Сајам
на отвореном простору реализован је у сарадњи са Градом,
а уз поштовање свих прописаних епидемиолошких мера.
Манифестацију је отворио градоначелник др Предраг
Терзић, који је истакао да је у протеклих неколико година у
локалним компанијама своје радно место пронашло 7.000
Краљевчана. Он је поручио да се у том граду тренд раста
запослености наставља.
– Данашња понуда радних места даје шансу и свим
радницима који су у претходном периоду остали без посла у великим краљевачким фирмама, попут „Магнохрома“,
„Јасена“ или Фабрике вагона. С обзиром на то да привредници истичу да је сада њихов највећи проблем, не само у
Краљеву, већ и у читавој Србији, недостатак квалификоване
радне снаге, овај сајам је права прилика да кроз отворено
тржиште и директан контакт обезбеде довољно стручног,
школованог кадра за своје компаније, а да будући радници
обезбеде себи боље плате и услове рада – поручио је Терзић.
На сајму је учествовало 9 послодаваца са територије
Краљева, који су понудили више од 1.000 радних места за
различите профиле занимања. Послодавци који су имали
најобимније потребе за радном снагом уједно су и највећи
послодавци на територији тог града, попут „Леонија“ из ауто-индустрије, „Гира“ из сектора дрвне индустрије, „Радијатор
инжењеринга“ и „Техноград инжењеринга“ из металске индустрије, РВМ-а из производње картонске амбалаже, „Еуротаја“
и „Елипсе“ из текстилне индустрије, „Бехтел Енке“ која гради
Моравски коридор и „Електромонтаже“ из електроиндустрије.
Све те компаније у наредном периоду планирају проширење
производње и укупно запошљавање више од 1.000 радника.
У складу са кадровским потребама ових компанија, на
сајму је од високообразованих профила највећа потражња
била за дипломираним машинским, грађевинским и електроинжењерима, програмерима и дипломираним економистима, док су са средњим степеном стручне спреме највише
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били тражени заваривачи, бравари, електромонтери, шивачи, конфекционари и геометри.
На манифестацији се као гост представио и краљевачки
Факултет за машинство и грађевинарство, на чијем су штанду посетиоци имали прилику да се упознају са студијским
програмима за стицање високог образовања. Поред тога, студенти са смерова машинство и грађевинарство могли су од
присутних послодаваца да добију и све информацију о стипендијама, будући да су дипломирани машински и грађевински инжењери тренутно најтраженији на тржишту рада и
сва је прилика да ће тако остати и у наредном периоду.
Гости сајма били су и Удружење пословних жена „Илинка Илић“ из Краљева и СОС Дечије село, које је имало потребу да ангажује личне пратиоце и чији су представници
том приликом иницирали чвршћу сарадњу са Филијалом
Краљево НСЗ, с обзиром да су деца без родитељског старања изузетно осетљива и рањива категорија на тржишту
рада којој је неопходна институционална подршка и помоћ.
Директорка краљевачке Филијале за запошљавање Снежана Прелић је нагласила да се тржиште рада у
Краљеву знатно променило у последњих неколико година.
Како је рекла, трка за добрим и квалитетним кадром је све
бржа и динамичнија, а НСЗ на таква дешавања у окружењу
одговара брзо и ефикасно.
Током сајма посетиоци и учесници су имали прилику
да уживо виде како заиста функционише тржиште рада у
Краљеву. Тражиоци запослења су били у прилици да траже посао у складу са својим образовањем, могућностима
и искуством, а послодавци да од великог броја присутних
незапослених лица изаберу одговарајући кадар.
Са догађаја је упућена захвалност на подршци и сарадњи
кључним партнерима НСЗ на тржишту рада, првенствено локалној самоуправи, Школској управи и Регионалној привредној комори, као и медијима за брзо и тачно информисање.
Србислав Антонијевић
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ЈАВНИ РАДОВИ У
СРЕДЊОБАНАТСКОМ ОКРУГУ
На 14 програма вредно ради 60 Банаћана
У Средњобанатском округу у току је реализација 14
јавних радова по јавном позиву Националне службе за запошљавање, у којима учествује 60 лица са евиденције НСЗ.
Кроз 9 јавних радова ангажовано је 35 особa са инвалидитетом. Програми јавних радова се реализују на подручју
општина Нова Црња, Сечањ, Зрењанин, Нови Бечеј и Житиште.
У Новој Црњи пет јавних радова
На подручју општине Нова Црња реализује се 5 јавних
радова у различитим областима, од јавне инфраструктуре,
заштите животне средне до социјалне заштите и хуманитарног рада. У два јавна рада су укључене особе са инвалидитетом, кроз пројекат „Утврђивање локација за подизање
ветрозаштитних појаса на територији општине Нова Црња“
(извођач ЈКП „8. август“) и у МЗ Александрово која је организатор јавног рада на одржавању зелених и цветних површина.
„Важно ми је да радим. Трудимо се да одржавамо цвеће
и остало растиње. Време током лета није погодовало овим
засадима – биле су велике врелине и суша, а после киша
трава је кренула да буја. Али ми се трудимо да све одржавамо, да буде лепо и уредно“, казала нам је Ерика Требус,
коју смо затекли како уређује цветну површину испред МЗ
Александрово.
Унапређењу и заштити животне средине и очувању туристичких атракција општине допринеће и јавни рад чији
је извођач Туристичка организација Нова Црња, а одржавању јавне инфраструктуре програм „Проширење, уређење,
бетонирање стазе и израда надстрешнице и тоалета на месном гробљу у насељеном месту Александрово“, извођача
МЗ Александрово.
Влада Младеновић, који је први пут укључен у јавни
рад, каже: „Косимо траву, сређујемо. Тренутно шалујемо
део где ћемо бетонирати. Радимо све како је предвиђено.
Задовољан сам, добро је како се ради и како ће све изгледати кад завршимо“.
У области социјалног и хуманитарног рада УГ „Елизабет Фесл де Алемани – ЕФА“ Нова Црња реализује јавни рад
„Помозимо онима којима је помоћ заиста потребна“. Очекивани резултати су: боља информисаност становништва о
правима и обавезама, помоћ при припремању документације за остваривање неког права (писање молби, жалби и
сл.), посредовање у локалној самоуправи, сензибилизација
становништва за потребе ове маргинализоване групе, стварање услова за бољи живот незапосленог становништва.

И кроз програм јавног рада који организује Библиотека
„Јован Дучић“ из Сечња, укључене су особе са инвалидитетом које ће четири месеца сређивати депое библиотека у
Сечњу, Јаши Томићу, Крајишнику и Сутјесци. По завршетку
јавног рада депои ће бити сређени и прегледни, са добро
класификованим библиотечким материјалом и додатним
простором за нове књиге.
Вредно се ради и у насељеним местима Јаша Томић и
Бусење, где се реализује јавни рад „За чисту Јашу и Бусење“,
чији подносилац и извођач је УГ „Иницијатива за рурални
развој – Центар“.
У Сечњу се на четири локације реализује јавни рад
„Уређење локација од туристичког значаја за општину Сечањ“. Радови се обављају на кеју на Тамишу, око Споменика
палим борцима у Другом светском рату, на месном немачком и румунском гробљу, локацији са скулптуром „Тамиш-

У Житишту један а у Сечњу три програма
Кроз јавни рад „Уређење и одржавање спортских терена и дечијих игралишта на територији општине Житиште“,
који се реализује на подручју села Банатски Двор, Честерег и Међа, радно су ангажоване 3 особе са инвалидитетом.
Програм реализује УГ „Удружење за безбедност и здравље
на раду“.
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ког краља“ и летњиковцем. Бојан Братић, један од радника
који је први пут укључен у јавне радове, истиче: „Задовољан
сам условима, обезбеђене су нам машине, гориво, алат. А заиста се види шта је урађено, види се да смо уложили труд“.
У Новом Бечеју два јавна рада
за особе са инвалидитетом
У општини Нови Бечеј организована су два јавна рада на
којима су ангажоване особе са инвалидитетом. Програм „И ми
имамо вредне руке“, чији je подносилац и извођач Дом за одрасла лица „Свети Василије Острошки Чудотворац“, веома је
важан за ову комплексну установу, која пружа бројне услуге
корисницима, с обзиром да укључени радници реализују активности на 10 локација у објекту због повећаног обима посла.
Интензивно се ради и на очувању и заштити животне
средине кроз јавни рад „Одржавање и уређење приобаља и
градске марине и спортских терена“, чији је извођач Туристичка организација Нови Бечеј.
На више локација у Зрењанину три јавна рада
У граду Зрењанину у току су три јавна рада за особе са
инвалидитетом. На више локација у граду, кроз јавни рад
„Уређење јавних површина на територији града Зрењанина“
чији је извођач ЈКП „Чистоћа и зеленило“, уређују се зелене
површине, поправља и фарба мобилијар у парковима.
Иштван Ђемант, који је већ учествовао у два јавна рада,
каже: „Увек се трудимо да све што је планирано урадимо

најбоље што можемо. Моја мотивација на овом јавном раду
је да зелене и јавне површине буду чисте и сређене, да
грађани могу да уживају у очуваном природном амбијенту,
а пре свега да уоче да је све неговано и да поведу рачуна да
тако и остане. Срећна околност је што смо у овом послу на
отвореном, с обзиром на епидемију короне“.
„Хуманост нам је у крви“ назив је јавног рада чији подносилац и извођач је УГ „Црвени крст“ из Зрењанина. Предвиђено је да у оквиру акција добровољног давања крви помоћ у организацији и реализацији активности пружа троје
радника ангажованих на овом јавном раду. Активности
подразумевају и едукацију и мотивацију добровољних давалаца. Очекивани резултат је унапређење организације
акција добровољног давања крви, како би се обезбедиле залихе, нарочито у периоду сезонских несташица крви. Уз то,
јавни рад укључује и активности побољшања ефикасности
Народне кухиње, као и услова за њене кориснике и помоћ
лицима у стању социјалне потребе.
Александар Гргуревић, инжењер информационих технологија, укључен је у јавни рад „Ближи корисницима кроз
дигитализацију, ажурирање и анкетирање“ чији је извођач
Центар за социјални рад из Зрењанина, и ово му је прво
радно ангажовање. Задужен је за радне задатке из домена његове струке – почевши од инсталирања одговарајућег
програма све до уноса података: „Добро сам се уклопио, радим оно што ми је струка. Лепо је искуство, задовољан сам“.


Александра Штрбац
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Реализација јавних радова у Младеновцу

ЗАЈЕДНИЧКИМ АНГАЖОВАЊЕМ
СПРЕЧИТИ СОЦИЈАЛНУ
ИСКЉУЧЕНОСТ
Б

еоградска филијала Националне
службе за запошљавање и Градска
општина Младеновац већ годинама
уназад остварују веома успешну сарадњу у спровођењу мера активне политике запошљавања, пре свега јавних
радова, на којима се ангажују незапослени из теже запошљивих категорија и
особе са инвалидитетом (ОСИ).
Овим поводом заменик директора
Филијале за град Београд НСЗ Синиша
Кнежевић и председник општине Младеновац Владан Гашић прошле недеље
су обишли локације на којима се ове
године изводе јавни радови и том приликом поразговарали са ангажованим
радницима.
Према речима Радоја Стекића,
једног од учесника јавног рада организованог од стране Јавно комуналног
предузећа Младеновац, тешко му је да
дође до посла јер нико не жели да га
прими. Само захваљујући подршци НСЗ
у последњих шест година је повремено
ангажован на јавним радовима. Како
каже, одлично се сналази на пословима
који му се понуде и не жали се.
– За последњих десет година, колико
остварујемо интензивну сарадњу са Националном службом, преко 100 радника је прошло обуку у нашем предузећу,
на пословима који се обављају широм
општине, а њих 25 је примљено у стални
радни однос. И из ове групе, у којој има и
радника који су учествовали у програму
јавних радова и прошле године, имамо
намеру да једно или два лица примимо
у радни однос – рекао је директор ЈКП
Младеновац Владета Лучић.
Општина Младеновац је у овој години ангажовала на јавним радовима
укупно 26 незапослених лица из категорије теже запошљивих, међу којима је
шест особа са инвалидитетом. Поред ЈКП
Младеновац, радници су ангажовани и
на јавном раду у организацији Спортског
центра „Љубомир Ивановић Геџа“.
– У последњих неколико година, у
сарадњи са Испоставом Младеновац
НСЗ велики број наших суграђана смо
ангажовали на јавним радовима, што
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је многима од њих помогло да након
завршетка програма пронађу посао
код другог послодавца, а неки су се
и запослили баш у нашем комуналном предузећу – рекао је председник
општине Владан Гашић. Он се захвалио београдској филијали НСЗ на сарадњи и одличној организацији посла,
поручивши да се само заједничким
ангажовањем може спречити социјална искљученост.
– Поред јавних радова, са ГО Младеновац смо заједнички отворили и 16
предузетничких радњи, а код 23 послодавца је запослено 36 лица из категорије
теже запошљивих. Београдска филијала

НСЗ континуирано спроводи и друге
мере активне политике запошљавања,
а „Моја прва плата“ је тренутно један
од наших најпопуларнијих програма.
Ове године смо финансирали и програм
стручне праксе којим су обухваћена 173
незапослена лица, као и програм приправништва за још 140 лица – навео је
заменик директора Филијале за град
Београд Синиша Кнежевић.
Према споразуму између НСЗ и
Градске општине Младеновац, а на основу
Локалног акционог плана запошљавања
за 2021, за спровођење јавних радова на
којима се ангажују особе са инвалидитетом ова београдска општина је издвојила

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

563.200 динара, а Национална служба 420.800 динара. Захваљујући удруженој финансијској подршци две
институције, 6 незапослених особа
са инвалидитетом биће радно ангажовано током четири месеца, уз
месечну накнаду од 22.000 динара
и плаћене доприносе за обавезно
социјално осигурање. Поред тога, уз
техничку подршку НСЗ, ГО Младеновац самостално финансира јавне
радове на којима је ангажовано још
20 незапослених лица из категорије
теже запошљивих. У те сврхе општина је из свог буџета издвојила 3 милиона динара
Циљ радног ангажовања незапослених из теже запошљивих категорија и особа са инвалидитетом првенствено је спречавање социјалне
искључености, као и очување стечених знања и вештина и развој нових.


Катарина Јовичин
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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

