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УВОДНИК

Министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања Дарија Кисић Тепавчевић, директор НСЗ Зоран Мар-
тиновић и његов заменик Петар Јарић, прошлог петка су у 
Филијали за град Београд НСЗ уручили уговоре послодавци-
ма и незапосленим лицима, корисницима програма и мера 
активне политике запошљавања. Ове године београдска фи-
лијала је за реализацију програма издвојила више од 350 
милиона динара, чиме је подржала самозапошљавање 383 
незапослена лица, од чега 16 особа са инвалидитетом (ОСИ), 
док је захваљујући субвенцијама за запошљавање лица из 
категорије теже запошљивих 191 послодавац ангажовао 269 
незапослених, од којих 35 ОСИ. Поред тога, кроз програме 
стручне праксе, запошљавања приправника и стицања прак-
тичних знања, 400 незапослених је укључено у програме об-
разовања и обуке, док је кроз програме субвенције зараде за 
ОСИ без радног искуства ангажовано још 50 лица.

Национална служба за запошљавање поново користи 
прилику да позове младе до навршених 30 година живо-
та, са средњим или високим образовањем и без радног 
искуства, да се до 31. октобра пријаве за учешће у ового-
дишњем програму „Моја прва плата“, који ће им помоћи 
да стекну прво радно искуство у струци и повећају своје 
шансе на тржишту рада. Сви детаљи у вези са овим про-
грамом и начином конкурисања могу се наћи у тексту 
који објављујемо и у овом броју „Послова“.

Директор Мартиновић је прошле недеље у Београду 
учествовао на конференцији „Време је за посао“, посвећеној 
запошљавању особа са реуматским и коштано-зглобним бо-
лестима, а коју су поводом обележавања Светског дана борбе 
против артритиса организовали Удружење оболелих од реу-
матских болести Републике Србије и Удружење реуматолога 
Србије. Том приликом Мартиновић је истакао да НСЗ пружа 
оперативну, стручну и финансијску подршку како особама са 
инвалидитетом тако и послодавцима који их запошљавају. 
Он је навео да се уз финансијску подршку НСЗ у последње 
три године са евиденције незапослених запошљавало између 
5.500 и 6.000 ОСИ, да је у овој години до сада запослено 1.630 
лица, као и да ће тај број сигурно бити још већи, с обзиром да 
ће програми и мере бити активни све до краја године. 

У Пољопривредној школи са домом ученика „Соња 
Маринковић“ у Пожаревцу, једанаесторо незапослених без 
завршеног средњег образовања добило је сертификате на-
кон успешно завршене пилот обуке на основу ваучера, за 
производњу белог пецива. Полазници су стекли један део 
квалификације за пекара, на основу чега су добили уве-
рење о делимично оствареном стандарду за ту професију. 
Пуну квалификацију за пекара, која носи ознаку НОКС 3, 
могу стећи уколико сакупе и друга потребна уверења о за-
вршеним обукама за производњу хлеба и лиснатог теста.

Немања Новаковић
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Филијала за град Београд НСЗ организовала је доделу 
уговора послодавцима и незапосленим лицима који 

су у току 2021. године конкурисали по јавним позивима за 
учешће у програмима и мерама активне политике запо-
шљавања. Уговоре су уручили министарка за рад, запошља-
вање, борачка и социјална питања Дарија Кисић Тепавче-
вић, директор Националне службе за запошљавање Зоран 
Мартиновић и заменик директора НСЗ Петар Јарић.

Министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања Дарија Кисић Тепавчевић је навела да нова радна 
места и запошљавање грађана представљају велики успех 
за све – запослене, послодавце, локалне самоуправе, др-
жаву. 

„У овом периоду је укупан број незапослених смањен 
за 5 одсто у односу на исти период прошле године, а ми 
смо једна од ретких земаља која може да се похвали растом 
стопе запослености у главном граду, чак и за време пан-
демије ковид-19, тешке заразне болести која утиче на све 
сегменте друштва, поготово на запосленост и економски 

развој“, нагласила је Кисић Тепавчевић и позвала незапос-
лене и послодавце да се укључе у програме запошљавања 
и самозапошљавања, јер једино на тај начин, заједнички, 
могу бити постигнути још бољи резултати.

„Само заједно и удружени можемо да стварамо још 
јачу, бољу и напреднију Србију“, поручила је Кисић Тепав-
чевић.

„Задовољство нам је што након бројних градова широм 
Србије, данас имамо прилику да и у Београду представимо 
један део мера активне политике запошљавања, којима се 
кроз субвенције омогућава реализација различитих про-
грама за запошљавање лица са наше евиденције. Када су 
у питању сви наши програми и додела финансијских под-
стицаја, увек су у фокусу теже запошљиве категорије и, на-
равно, послодавци који запошљавају нове раднике“, рекао 
је директор НСЗ Зоран Мартиновић и додао да је посебно 
важно да подстицаји НСЗ буду једнако доступни свим ка-
тегоријама незапослених, а нарочито лицима која теже до-
лазе до посла.
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Мартиновић је истакао да 
међу незапосленима и даље по-
стоји велико интересовање за по-
кретање сопственог посла.

„За програм самозапошља-
вања влада велико интересовање 
не само у Београду него у целој 
Србији. До сада смо у овај про-
грам укључили преко 3.000 лица. 
Без обзира на пандемију, незапос-
лени су изузетно заинтересовани 
за покретање самосталних бизни-
са, а ми се трудимо да их у томе 
охрабримо и олакшамо почетак 
рада“, објаснио је Мартиновић.

Директор НСЗ је подсетио 
послодавце на могућност ко-
ришћења програма запошљавања 
теже запошљивих категорија, а по-
себно запошљавања особа са инва-
лидитетом и изразио задовољство 
што послодавци показују све веће интересовање за ове про-
граме, чиме се знатно доприноси побољшању положаја ОСИ 
на тржишту рада.

Ове године Филијала за град Београд НСЗ издвојила 
је више од 350 милиона динара за реализацију програма 
запошљавања и смањење незапослености кроз подршку 
послодавцима и незапосленим лицима.

Мирјана Радојковић из Београда, по струци дипломи-
рани економиста, корисник је програма самозапошљавања.

„Желим да похвалим Националну службу за запошља-
вање, посебно Филијалу за град Београд и запослене у фи-
лијали, који су били врло отворени за сва питања и било коју 
врсту помоћи, посебно око неких недоумица у вези са пи-
сањем бизнис плана. Морам истаћи професионално опхођење 
и љубазност на коју сам наишла, што ми је много значило у 
одлуци да започнем сопствени посао“, рекла је Марија.

Београдска филијала је активним мерама запошља-
вања подржала 383 незапослена лица кроз субвенцију за 
самозапошљавање, од којих 16 особа са инвалидитетом. 
Захваљујући субвенцијама за запошљавање лица из кате-
горије теже запошљивих, 191 послодавац је ангажовао 269 
лица, од којих 35 особа са инвалидитетом.

Кроз програме стручне праксе, запошљавања приправ-
ника и стицања практичних знања, 400 лица је укључено у 
програме образовања и обуке, док је кроз програме субвен-
ције зараде ОСИ без радног искуства ангажовано 50 лица.

Догађају су присуствовали и директор Филијале за 
град Београд Кенан Хајдаревић, заменик директора Си-
ниша Кнежевић, помоћница министарке за рад, запошља-
вање, борачка и социјална питања Маја Ђорђевић и држав-
на секретарка Стана Божовић.

Катарина Јовичин
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Администрација и управа

Администрација и управа

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И 
ЕНЕРГЕТИКЕ

На основу члана 54 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС”, број 79/05, 
81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 
99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9 став 
1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за 
попуњавање радних места у државним органи-
ма („Службени гласник РС“, брoj 2/19 и 67/21) 
и Закључка Комисије за давање сагласности 
за ново запошљавање и додатно радно анга-
жовање код корисника јавних средстава 51 
Број: 112-6012/2021 од 29. јуна 2021. године, 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуња-
вају: Министарство рударства и енергетике, 
Београд, Немањина број 22-26.

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место републички 
електроенергетски инспектор

за обављање послова у подручној 
јединици широј од подручја управног 

округа за Мачвански, Колубарски, 
Златиборски, Моравички и Рашки 

управни округ, са седиштем у Краљеву, 
у звању самостални саветник, у 
Одељењу за електроенергетску 

инспекцију, Сектору за инспекцијски 
надзор

1 извршилац

Oпис послова: Спроводи инспекцијски 
надзор и превентивно деловање у области 
електроенергетике и ефикасног коришћења 
енергије, води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима и прикупља и еви-
дентира податке у јединственом функцио-
налном информационом систему е-Инспек-
тор; поступа по представкама и извештава 
подносиоце о предузетим радњама и мера-
ма и даје обавештења странкама; подно-
си пријаве надлежним органима у складу са 
својим овлашћењима и закључује споразу-
ме о признавању прекршаја; пружа стручну 
и саветодавну помоћ надзираном субјекту у 
сложенијим стварима; учествује у припреми 
предлога иницијатива за измене и доношење 
нових прописа; израђује извештаје о испуње-
ности услова и захтева утврђених техничким 
прописима за обављање енергетске делат-
ности; израђује извештаје о испуњености про-
писаних услова у погледу стручног кадра за 
обављање енергетске делатности по захте-
вима енергетских субјеката; обавља и друге 
послове по налогу начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из стру-
чне области електротехничко и рачунарско 
инжењерство на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 
академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од наjмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, 
најмање пет година радног искуства у стру-
ци, положен државни стручни испит, положен 
испит за инспектора, положен стручни испит 
из одговарајуће области у складу са зако-

ном којим се уређује изградња објеката, као 
и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

Место рада: Краљево.

2. Радно место републички 
електроенергетски инспектор

за обављање послова у подручној 
јединици широј од подручја управног 

округа за Колубарски, Мачвански 
и Златиборски управни округ, 

са седиштем у Ваљеву, у звању 
самостални саветник, у Одељењу 

за електроенергетску инспекцију, у 
Сектору за инспекцијски надзор

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски 
надзор и превентивно деловање у области 
електроенергетике и ефикасног коришћења 
енергије, води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима и прикупља и еви-
дентира податке у јединственом функцио-
налном информационом систему е-Инспек-
тор; поступа по представкама и извештава 
подносиоце о предузетим радњама и мера-
ма и даје обавештења странкама; подноси 
пријаве надлежним органима у складу са 
својим овлашћењима и закључује споразу-
ме о признавању прекршаја; пружа стручну 
и саветодавну помоћ надзираном субјекту у 
сложенијим стварима; учествује у припре-
ми предлога иницијатива за измене и доно-
шење нових прописа; израђује извештаје о 
испуњености услова и захтева утврђених тех-
ничким прописима за обављање енергетске 
делатности; израђује извештаје о испуње-
ности прописаних услова у погледу струч-
ног кадра за обављање енергетске делат-
ности по захтевима енергетских субјеката; 
обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења.

Услови: стечено високо образовање из стру-
чне области електротехничко и рачунарско 
инжењерство на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 
академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од наjмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, 
најмање пет година радног искуства у стру-
ци, положен државни стручни испит, положен 
испит за инспектора, положен стручни испит 
из одговарајуће области у складу са зако-
ном којим се уређује изградња објеката, као 
и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

Место рада: Ваљево

3. Радно место републички 
инспектор опреме под притиском

за обављање послова у подручној 
јединици широј од подручја управног 

округа за Златиборски, Моравички, 
Расински и Рашки управни округ, са 

седиштем у Ужицу, у звању самостални 
саветник, Одељење за инспекцију 
опреме под притиском, Сектор за 

инспекцијски надзор
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање у области енер-
гетике, ефикасног коришћења енергије, 
цевоводном транспорту гасовитих и течних 
угљоводоника и дистрибуције гасовитих угљо-
водоника, тржишног надзора и из других 

области опреме под притиском, води евиден-
ције о извршеним инспекцијским надзорима и 
прикупља и евидентира податке у јединстве-
ном функционалном информационом систе-
му Е-Инспектор; поступа по представкама и 
извештава подносиоце о предузетим радњама 
и мерама и даје обавештења странкама; под-
носи пријаве надлежним органима у складу 
са својим овлашћењима и закључује спора-
зуме о признавању прекршаја; пружа струч-
ну и саветодавну помоћ надзираном субјекту 
у сложенијим стварима; учествује у припреми 
предлога иницијатива за измене и доношење 
нових прописа; израђује извештаје да опре-
ма под притиском испуњава услове и захтеве 
утврђене техничким прописима за обављање 
енергетске делатности и за обављање скла-
диштења и/или снабдевања деривата нафте 
(течног нафтног гаса) за сопствене потребе; 
израђује извештаје о испуњености прописаних 
услова у погледу стручног кадра за обављање 
енергетске делатности; обавља и друге посло-
ве по налогу начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из стру-
чне области машинско инжењерство на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од наjмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, најмање пет година радног 
искуства у струци, положен државни стручни 
испит, положен испит за инспектора, положен 
стручни испит из одговарајуће области у скла-
ду са законом којим се уређује изградња обје-
ката, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

Место рада: Ужице.

4. Радно место републички  
геолошки инспектор

са седиштем у Београду, у звању 
самостални саветник у Одсеку за 
геолошку инспекцију, у Одељењу 

геолошке и рударске инспекције, у 
Сектору за инспекцијски надзор

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски 
надзор и превентивно деловање у области 
извођења геолошких истраживања геолош-
ких ресурса, надзор у погледу испуњености 
услова за обављање делатности геолошких 
истраживања геолошких ресурса као и над-
зор над применом мера заштите безбедности 
и здравља на раду при вршењу геолошких 
истраживања, води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима и прикупља и еви-
дентира податке у јединственом функционал-
ном информационом систему Е-Инспектор; 
врши увиђај на лицу места ако се догоди 
смртни или групни несрећни случај или хава-
рија опреме на вршењу геолошких истражи-
вања и израђује образложени извештај са 
мишљењем о узроцима несреће и подноси га 
надлежним органима; прикупља и обрађује 
податке о геолошким објектима које подлежу 
инспекцијској контроли; поступа по представ-
кама и извештава подносиоце о предузетим 
радњама и мерама и даје обавештења стран-
кама; подноси пријаве надлежним органима 
у складу са својим овлашћењима и закључује 
споразуме о признавању прекршаја; пружа 
стручну и саветодавну помоћ надзираном 
субјекту у сложенијим стварима; учествује 
у припреми предлога иницијатива за измене 
и доношење нових прописа; обавља и друге 
послове по налогу шефа Одсека.
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Услови: стечено високо образовање из стру-
чне области геолошко инжењерство на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од наjмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, најмање пет година рад-
ног искуства у струци на пословима геолош-
ких истраживања, положен државни стручни 
испит, положен испит за инспектора, положен 
стручни испит из области геолошких истражи-
вања, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

Место рада: Београд.

5. Радно место републички  
рударски инспектор

за обављање послова у подручној 
јединици широј од подручја управног 

округа за Моравички, Златиборски, 
Рашки, Поморавски, Расински, 

Топлички и Косовско-Митровачки 
управни округ са седиштем у Краљеву, 
у звању самостални саветник, у Одсеку 

за рударску инспекцију, у Одељењу 
геолошке и рударске инспекције, 
Сектору за инспекцијски надзор

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски 
надзор и превентивно деловање у рудар-
ским објектима у којима се обавља делат-
ност експлоатације минералних сировина, 
као и надзор над применом мера заштите 
безбедности и здравља на раду у рударс-
ким објектима, води евиденције о изврше-
ним инспекцијским надзорима и прикупља 
и евидентира податке у јединственом функ-
ционалном информационом систему е-Ин-
спектор; врши увиђај на лицу места ако се 
догоди смртни или групни несрећни случај 
или хаварија опреме у рудницима и израђује 
образложени извештај са мишљењем о узро-
цима несреће и подноси га надлежним орга-
нима; прикупља и обрађује податке о стању 
у области експлоатације минералних сиро-
вина; поступа по представкама и извештава 
подносиоце о предузетим радњама и мера-
ма и даје обавештења странкама; подноси 
пријаве надлежним органима у складу са 
својим овлашћењима и закључује споразу-
ме о признавању прекршаја; пружа стручну 
и саветодавну помоћ надзираном субјекту у 
сложенијим стварима; учествује у припре-
ми предлога иницијатива за измене и доно-
шење нових прописа; обавља и друге посло-
ве по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из стру-
чне области рударско инжењерство на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од наjмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, најмање пет година радног 
искуства у струци на пословима експлоата-
ције минералних сировина, положен државни 
стручни испит, положен испит за инспектора, 
положен стручни испит за обављање посло-
ва при експлоатацији минералних сировина, 
као и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

Место рада: Краљево.

6. Радно место републички  
рударски инспектор

за обављање послова у подручној 
јединици широј од подручја управног 

округа за Борски, Зајечарски, Нишавски, 
Пиротски, Пчињски и Јабланички 

управни округ са седиштем у Зајечару, 
у звању самостални саветник, у Одсеку 

за рударску инспекцију, у Одељењу 
геолошке и рударске инспекције, 
Сектору за инспекцијски надзор

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање у рударским 
објектима у којима се обавља делатност екс-
плоатације минералних сировина, као и над-
зор над применом мера заштите безбедности 
и здравља на раду у рударским објектима, 
води евиденције о извршеним инспекцијским 
надзорима и прикупља и евидентира подат-
ке у јединственом функционалном информа-
ционом систему Е-Инспектор; врши увиђај на 
лицу места ако се догоди смртни или групни 
несрећни случај или хаварија опреме у руд-
ницима и израђује образложени извештај са 
мишљењем о узроцима несреће и подноси га 
надлежним органима; прикупља и обрађује 
податке о стању у области експлоатације 
минералних сировина; поступа по представ-
кама и извештава подносиоце о предузетим 
радњама и мерама и даје обавештења стран-
кама; подноси пријаве надлежним органима 
у складу са својим овлашћењима и закључује 
споразуме о признавању прекршаја; пружа 
стручну и саветодавну помоћ надзираном 
субјекту у сложенијим стварима; учествује 
у припреми предлога иницијатива за измене 
и доношење нових прописа; обавља и друге 
послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из стру-
чне области рударско инжењерство на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од наjмање чети-
ри године или специјалистичким студијама на 
факултету, најмање пет година радног искуства 
у струци на пословима експлоатације минерал-
них сировина, положен државни стручни испит, 
положен испит за инспектора, положен стручни 
испит за обављање послова при експлоатацији 
минералних сировина, као и потребне компе-
тенције за рад на радном месту.

Место рада: Зајечар.

III Компетенције које се проверавају у 
изборном поступку: Сагласно члану 9 Зако-
на о државним службеницима, кандидатима 
при запошљавању у државни орган, под јед-
наким условима, доступна су сва радна места 
и избор кандидата се врши на основу провере 
компетенција.

Изборни поступак се спроводи из више обавез-
них фаза и то следећим редоследом: провера 
општих функционалних компетенција, провера 
посебних функционалних компетенција, про-
вера понашајних компетенција и интервју са 
конкурсном комисијом.

У свакој фази изборног поступка врши се 
вредновање кандидата и само кандидат који 
испуни унапред одређено мерило за проверу 
одређених компетенција у једној фази избор-
ног поступка може да учествује у провери сле-
дећих компетенција у истој или наредној фази 
изборног поступка. 

Провера општих функционалних компе-
тенција за сва извршилачка радна места: 
1. организација и рад државних органа РС - 
провераваће се путем теста (писaно);
2. дигитална писменост - провераваће се 
решавањем задатака (практичним радом на 
рачунару); 
3. пословна комуникација- провераваће се 
путем писане симулације.

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писменост“ 
(поседовању знања и вештина у основама 
коришћења рачунара, основама коришћења 
интернета, обради текста и табела, табеларне 
калкулације), ако учесник конкурса поседује 
важећи сертификат, потврду или други одго-
варајући доказ о поседовању знања и вештина 
из наведених области, на траженом нивоу и 
жели да на основу њега буде ослобођен тес-
тирања компетенције – дигитална писменост, 
неопходно је да уз пријавни образац (уредно и 
у потпуности попуњен у делу *Рад на рачуна-
ру), достави и тражени доказ у оригиналу или 
овереној фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату извр-
ши провера наведене компетенције, ако уви-
дом у достављени доказ не може потпуно да 
оцени поседовање ове компетенције.

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

Провера посебних функционалних ком-
петенција: Након пријема извештаја Службе 
за управљање кадровима о резултатима про-
вере општих функционалних компетенција, 
међу кандидатима који буду испунили мерила 
за проверу општих функционалних компетен-
ција, врши се провера посебних функционал-
них компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
- посебна функционална компетенција за 
област рада - инспекцијски послови (општи 
управни поступак и управни спорови, поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика) - усменом симулацијом; 
- посебна функционална компетенција за рад-
но место - професионално окружење, прописи 
и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о енергетици, Уредба о условима испо-
руке и снабдевања електричном енергијом, 
Правилник о техничким нормативима за погон 
и одржавање електроенергетских постројења 
и водова) - усменом симулацијом;
- посебна функционална компетенција за рад-
но место - релевантни прописи из делокруга 
радног места (Закон о заштити потрошача) - 
усменом симулацијом;
- посебна функционална компетенција за рад-
но место - возачки испит (Б категорија) - уви-
дом у оверену фотокопију возачке дозволе;

Напомена: Учесник конкурса је дужан да ове-
рену фотокопију возачке дозволе Б категорије 
достави уз пријавни образац. 

За радно место под редним бројем 2:
- посебна функционална компетенција за 
област рада - инспекцијски послови (општи 
управни поступак и управни спорови, поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика) - усменом симулацијом; 
- посебна функционална компетенција за рад-
но место - професионално окружење, прописи 
и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о енергетици, Уредба о условима испо-
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руке и снабдевања електричном енергијом, 
Правилник о техничким нормативима за погон 
и одржавање електроенергетских постројења 
и водова) - усменом симулацијом; 
- посебна функционална компетенција за рад-
но место - релевантни прописи из делокруга 
радног места (Закон о заштити потрошача) - 
усменом симулацијом;
- посебна функционална компетенција за рад-
но место - возачки испит (“Б“ категорија) - 
увидом у оверену фотокопију возачке дозволе;

Напомена: Учесник конкурса је дужан да ове-
рену фотокопију возачке дозволе Б категорије 
достави уз пријавни образац. 

За радно место под редним бројем 3:
- посебна функционална компетенција за 
област рада - инспекцијски послови (општи 
управни поступак и управни спорови, поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика) - усменом симулацијом; 
- посебна функционална компетенција за рад-
но место - професионално окружење, прописи 
и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о енергетици, Правилник о прегледима 
опреме под притиском током века употребе, 
Правилник о техничким захтевима за пројек-
товање, израду и оцењивање усаглашености 
опреме под притиском) - усменом симулацијом; 
- посебна функционална компетенција за рад-
но место - релевантни прописи из делокруга 
радног места (Закон о техничким захтевима 
за производе и оцењивању усаглашености) - 
усменом симулацијом; 
- посебна функционална компетенција за рад-
но место - возачки испит (Б категорија) - уви-
дом у оверену фотокопију возачке дозволе;

Напомена: Учесник конкурса је дужан да ове-
рену фотокопију возачке дозволе Б категорије 
достави уз пријавни образац. 

За радно место под редним бројем 4:
- посебна функционална компетенција за 
област рада - инспекцијски послови (општи 
управни поступак и управни спорови, поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика) - усменом симулацијом; 
- посебна функционална компетенција за рад-
но место - професионално окружење, прописи 
и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о рударству и геолошким истраживањи-
ма) - усменом симулацијом;
- посебна функционална компетенција за рад-
но место - релевантни прописи из делокруга 
радног места (Закон о безбедности и здрављу 
на раду) - усменом симулацијом;
- посебна функционална компетенција за рад-
но место - возачки испит (“Б“ категорија) - 
увидом у оверену фотокопију возачке дозволе;

Напомена: Учесник конкурса је дужан да ове-
рену фотокопију возачке дозволе Б категорије 
достави уз пријавни образац. 

За радно место под редним бројем 5:
- посебна функционална компетенција за 
област рада - инспекцијски послови (општи 
управни поступак и управни спорови, поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика) - усменом симулацијом; 
- посебна функционална компетенција за рад-
но место - професионално окружење, прописи 
и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о рударству и геолошким истраживањи-
ма) - усменом симулацијом;
- посебна функционална компетенција за рад-
но место - релевантни прописи из делокруга 
радног места (Закон о безбедности и здрављу 
на раду) - усменом симулацијом;

- посебна функционална компетенција за рад-
но место - возачки испит (“Б“ категорија) - 
увидом у оверену фотокопију возачке дозволе;

Напомена: Учесник конкурса је дужан да ове-
рену фотокопију возачке дозволе Б категорије 
достави уз пријавни образац. 

За радно место под редним бројем 6:
- посебна функционална компетенција за 
област рада - инспекцијски послови (општи 
управни поступак и управни спорови, поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика) - усменом симулацијом;
- посебна функционална компетенција за рад-
но место - професионално окружење, прописи 
и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о рударству и геолошким истраживањи-
ма) - усменом симулацијом;
- посебна функционална компетенција за рад-
но место - релевантни прописи из делокруга 
радног места (Закон о безбедности и здрављу 
на раду) - усменом симулацијом;
- посебна функционална компетенција за рад-
но место - возачки испит (“Б“ категорија) - 
увидом у оверену фотокопију возачке дозволе.

Напомена: Учесник конкурса је дужан да ове-
рену фотокопију возачке дозволе Б категорије 
достави уз пријавни образац.

Провера понашајних компетенција за сва 
извршилачка радна места: Понашајне ком-
петенције (управљање информацијама, упра-
вљање задацима и остваривање резултата, 
оријентација ка учењу и променама, изградња 
и одржавање професионалних односа, и 
савесност, посвећеност и интегритет) - про-
вераваће се путем психометријских тестова, 
узорка понашања и интервјуа базираном на 
компетенцијама.

Интервју са комисијом и вредновање 
кандидата: Процена мотивације за рад на 
радном месту и прихватање вредности држав-
них органа - провераваће се путем интервјуа 
са комисијом (усмено).

IV Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве: Пријаве на конкурс се 
шаљу поштом на адресу: Министарство рудар-
ства и енергетике, Немањина 22-26, 11000 
Београд, или се предају непосредно на писар-
ници Министарства рударства и енергетике, 
Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, са назна-
ком „За јавни конкурс за попуњавање изврши-
лачких радних места”. 

V Лица задужена за давање обавештења 
о конкурсу: Алекса Терзић 011/360-44-44 и 
Љубица Хорват 011/360-44-45.

VI Општи услови за запослење: држављан-
ство Републике Србије; да је учесник конкурса 
пунолетан; да учеснику конкурса раније није 
престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа и да 
није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци.

VII Рок за подношење пријава: Рок за под-
ношење пријава је 8 дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања јавног 
конкурса у периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадро-
вима и Министарства рударства и енергетике 
или у штампаној верзији на писарници Минис-

тарства рударства и енергетике, Београд, 
Немањина бр. 22-26. 

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује у даљем изборном поступ-
ку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве 
након што комисија састави списак кандидата 
међу којима се спроводи изборни поступак. 
Подносилац пријаве се обавештава о додељеној 
шифри у року од три дана од пријема пријаве, 
достављањем наведеног податка на начин који 
је у пријави назначио за доставу обавештења.

IX Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом: 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверена фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених; ориги-
нал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; оригинал или ове-
рена фотокопија доказа о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним орга-
нима (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), 
оригинал или оверена фотокопија уверења 
о положеном испиту за инспектора, оригинал 
или оверена фотокопија уверења о положе-
ном стручном испиту из одговарајуће области 
у складу са законом којим се уређује изградња 
објеката (за радна места под редним бројеви-
ма 1-3); оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о положеном стручном испиту из области 
геолошких истраживања (за радно место под 
редним бројем 4); оригинал или оверена фото-
копија уверења о положеном стручном испиту 
за обављање послова при експлоатацији мине-
ралних сировина (за радна места под редним 
бројевима 5 и 6). 

Државни службеник који се пријављује на јав-
ни 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 бележ-
ника (изузетно у градовима и општинама у 
којима нису именовани јавни бележници, при-
ложени докази могу бити оверени у основ-
ним судовима, судским јединицама, пријем-
ним 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 општин-
ским управама.

Напомена: Законом о општем управном 
поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) 
прописано је, између осталог, да су органи у 
обавези да по службеној дужности, када је то 
непходно за одлучивање у складу са закон-
ским роковима, бесплатно размењују, врше 
увид, обрађују и орибављају личне податке о 
чињеницима садржаним у службеним евиден-
цијама, осим ако странка изричито изјави да 
ће податке прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење о 
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држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима / уверење 
о положеном правосудном испиту, уверење о 
положеном испиту за инспектора, уверење о 
положеном стручном испиту из одговарајуће 
области у складу са законом којим се уређује 
изградња објеката, уверење о положеном 
стручном испиту из области геолошких истра-
живања, уверење о положеном стручном испиту 
за обављање послова при експлоатацији мине-
ралних сировина и возачка дозвола о положе-
ном возачком испиту “Б“ категорије. Потребно 
је да учесник конкурса у делу Изјава* у обрасцу 
пријаве, заокружи на који начин жели да се при-
баве његови подаци из службених евиденција.

X Рок за подношење доказа: Кандида-
ти који су успешно прошли претходне фазе 
изборног поступка, пре интервјуа са Конкур-
сном 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 дока-
зе који се прилажу у конкурсном поступку, 
односно који на основу достављених или при-
бављених доказа не испуњавају услове за 
запослење, писмено се обавештавају да су 
искључени из даљег изборног поступка.

Докази се достављају на наведену адресу 
Министарства рударства и енергетике. 

Кандидати који желе да конкуришу на више 
радних места, попуњавају пријавни образац за 
свако радно место посебно.

Кандидати који конкуришу на више радних 
места, која се разликују у погледу тражених 
доказа о дужини радног искуства у струци 
(потврда, решење и други акти из којих се 
види на којим пословима, у ком периоду и 
са којом стручном спремом је стечено радно 
искуство), дужни су да их доставе, у оригина-
лу или овереној фотокопији, према услову о 
дужини радног искуства у струци из радних 
места на која конкуришу. 

XI Врста радног односа: За свих шест 
радних места радни однос заснива се на 
неодређено време.

XII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом 
о јавном конкурсу, на основу података наве-
дених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни 
поступци ће се спровести, почев од 11. новем-
бра 2021. године, о чему ће учесници конкур-
са бити обавештени писаним путем на адресе 
које су навели у својим пријавама или путем 
електронске адресе.

Провера општих функционалних компетен-
ција, посебних функционалних компетен-
ција и понашајних компетенција обавиће се 
у Служби за управљање кадровима, у Палати 
Србија, Нови Београд, Булевар Михаила Пупи-
на 2 (источно крило). Интервју са Конкурс-
ном комисијом ће се обавити у просторијама 
Министарства рударства и енергетике, Нови 
Београд, ул. Омладинских бригада 1. Учесници 
конкурса који су успешно прошли једну фазу 
изборног поступка обавештавају се о датуму, 
месту и времену спровођења наредне фазе 
изборног поступка на контакте (бројеве теле-
фона или електронске адресе), које наведу у 
својим обрасцима пријаве.

Напомене: Као државни службеник на извр-
шилачком радном месту, може да се запосли 
и лице које нема положен државни струч-
ни испит, али је дужно да га положи у про-
писаном року. Положен државни стручни 
испит није услов, нити предност за засни-
вање 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 поло-
жен државни стручни испит, полаже државни 
стручни испит у року од шест месеци од дана 
заснивања радног односа.

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 рад-
ног односа. 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводе конкурсне комисије 
које је именовао министар рударства и енер-
гетике.

Овај конкурс се објављује на интернет пре-
зентацији (www.mre.gov.rs) и огласној таб-
ли Министарствa рударства и енергетике; на 
интернет презентацији Службе за управљање 
кадровима (www.suk.gov.rs), на порталу е-уп-
раве, на интернет презентацији, огласној таб-
ли и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и гла-
голи у овом огласу који су употребљени у муш-
ком граматичком роду, односе се без дискри-
минације и на особе женског пола.

БЕОГРА Д

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ

На основу члана 54 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 
81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 
67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 
94/17, 95/18 и 157/20) члана 9 став 1 Уред-
бе о интерном и јавном конкурсу за попуња-
вање радних места у државним органима 
(„Службени гласник РС“, број 2/19 и 67/21) и 
Закључка Комисије за давање сагласности за 
ново запошљавање и додатно радно ангажо-
вање код корисника јавних средстава 51 број: 
112-8864/2021 од 28. септембра 2021. године, 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се попуњава радно место: 
Генерални секретаријат Владе, Београд, 
Немањина 11.
 
II Радно место које се попуњава:

Радно место начелник Одељења у 
Одељењу за послове планирања, 

праћења и надзора
у Сектору за планирање, надзор, 

координацију политика и послове у вези 
са процесом интеграције у Европску 

унију, звање виши саветник
1 извршилац

Опис послова: Руководи и планира рад 
Одељења; пружа стручна упутства, коорди-
нира и надзире рад државних службеника у 
Одељењу; припрема инструкције за сачиња-
вање годишњег плана рада Владе и годишњег 
извештаја о раду Владе; развија стандарде и 
методологије за спровођење процеса стратеш-
ког планирања Владе и за спровођење проце-
са оперативног планирања и његовог повези-
вања са процесом припреме буџета; припрема 
предлоге аката којима се усклађује, усмера-
ва и надзире рад министарстава и посебних 
организација;стара се о активностима у вези 
израде предлога годишњег плана рада Владе, 
предлога годишњег извештаја о раду Владе и 
праћења реализације донетог плана; коорди-
нира послове и пшрипрема предлоге аката у 
поступку поништавања или укидања прописа 
и других општих аката министарстава и посеб-
них организација; израђује извештаје из дело-
круга Одељења; обавља и друге послове по 
налогу помоћника Генералног секретара.

Услови: један извршилац са стеченим висо-
ким образовањем из области дрштвено-хума-
нистичких наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 
академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету и 
најмање седам година радног искуства у стру-
ци; положен државни стручни испит, као и 
потребне компетенције за обављање послова 
радног места.

Место рада: Београд, Немањина 11.

III Фазе изборног поступка и учешће 
кандидата: Изборни поступак спроводи се 
из више обавезних фаза у којима се провера-
вају опште функционалне, посебне функцио-
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налне и понашајне компетенције и фазе у којој 
се спроводи интервју са Комисијом.

Кандидатима који учествују у изборном 
поступку прво се проверавају опште функцио-
налне компетенције.

У изборном поступку проверавају се сле-
деће опште функционалне компетен-
ције:
• организација и рад државних органа РС – 
провераваће се путем теста (писмено), 
• дигитална писменост – провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачу-
нару),
• пословна комуникацијa – провераваће се 
путем симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост“, 
ако поседујете важећи сертификат, потврду 
или други одговарајући доказ о познавању 
рада на рачунару, на траженом нивоу и жели-
те да на основу њега будете ослобођени тес-
тирања компетенције – „дигитална писме-
ност“, 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 одлу-
ку 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.

IV Провера посебних функционалних 
компетенција: 

Након пријема извештаја о резултатима про-
вере општих функционалних компетенција, 
међу кандидатима који су испунили мерила 
за проверу општих функционалних компетен-
ција, врши се провера посебних функционал-
них компетенција, и то:
- Послови руковођења (организационо пона-
шање, основи управљања људским ресурсима; 
управљање променама, управљање пројекти-
ма, стратегије и канали комуникације, мето-
дологија и техника планирања, праћења, 
евалуације и извештавања у средњероч-
ном и стратешком планирању и о спро-
вођењу јавних политика ) – провераваће се 
писмено путем писане симулације.
- Нормативни послови (припрама и израда 
стручних мишљења и образложења различи-
тих правних аката (нацрта прописа, међуна-
родних уговора итд.)) – провераваће се пис-
мено путем писане симулације.
- Посебна функционална компетенција за рад-
но место – Уредба о Генералном секретаријату 
Владе, Закон о Влади, Пословник Владе, Закон 
о државној управи – провераваће се писмено 
путем писане симулације.
- Посебна функционална компетенција за рад-
но место – Енглески језик, ниво А2 – прове-
раваће се увидом у сертификат или писменим 
путем.
Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Генералног 
секретаријата Владе www.gs.gov.rs.

V Понашајне компетенције (управљање 
информацијама, управљање задацима и ост-
варивање резултата, оријентација ка учењу 
и променама, изградња и одржавање профе-
сионалних односа, савесност, посвећеност и 
интегритет, управљање људским ресурсима), 

провераваће се путем психометријских тесто-
ва – стандардизовани инструмент (писмено), 
узорка понашања и интервјуа базираном на 
компетенцијама (усмено).

VI Процена мотивације за рад на радном 
месту и прихватање вредности држав-
них органа провераваће се путем интервјуа 
са Комисијом (усмено).

VII Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве за конкурс: Генерал-
ни секретаријат Владе, Немањина 11, 11000 
Београд, са назнаком „За јавни конкурс за 
попуњавање извршилачких радних места“.

VIII Лице које је задужено за давање 
обавештења: Наташа Ковачевић, тел. 
011/3617-745 Генерални секретаријат Владе, 
од 10.00 до 13.00 часова.

IX Општи услови за запослење: држављан-
ство Републике Србије; да је учесник конкурса 
пунолетан; да учеснику конкурса раније није 
престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа и да 
није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци.

X Рок за подношење пријава: Рок за под-
ношење пријаве је осам дана и почиње да 
тече наредног дана од дана оглашавања кон-
курса у периодичном издању огласа Национал-
не службе за запошљавање.

XI Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Генералног секретаријата Владе 
или у штампаној верзији на писарници Гене-
ралног секретаријата Владе, Немањина 11, 
Београд.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује у даљем изборном поступку. 
Подносилац пријаве се обавештава о додеље-
ној шифри у року од три дана од пријема 
пријаве, достављањем наведеног податка на 
начин који је у пријави назначио за доставу 
обавештења.

XII Докази које прилажу кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом: оригинал или оверена фотоко-
пија уверења о држављанству; оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књи-
ге 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 положе-
ним правосудним испитом уместо доказа о 
положеном државном стручном испиту, под-
носе доказ о положеном правосудном испи-
ту); оригинал или оверена фотокопија доказа 
о радном искуству у струци (потврда, решење 
и други акти из којих се види на којим посло-
вима, у ком периоду и са којом стручном спре-
мом је стечено радно искуство) и оригинал 
или оверена фотокопија потврде да кандида-
ту раније није престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде радне дужности 
из радног односа издате од стране државних 
органа у коме је учесник јавног конкурса био 
у радном односу.

Државни службеник који се пријављује на јав-
ни 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 бележ-
ника (изузетно у градовима и општинама у 
којима нису именовани јавни бележници, при-
ложени докази могу бити оверени у основ-
ним судовима, судским јединицама, пријем-
ним 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 општин-
ским управама.

Напомена: Документа о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција су: уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органи-
ма/уверење о положеном правосудном испи-
ту. Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о 
општем управном поступку („Службени глас-
ник РС“, бр. 18/16 и 95/18) прописано је, 
између осталог, да у поступку који се покреће 
по захтеву странке орган може да врши увид, 
прибавља и обрађује личне податке о чиње-
ницама о којима се води службена евиденција 
када је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави да ће те податке при-
бавити сама. Потребно је да кандидат у делу 
изјава у обрасцу пријаве заокружи на који 
начин жели да се прибаве његови подаци из 
службених евиденција. 

XIII Рок за подношење доказа: Кандида-
ти који су успешно прошли претходне фазе 
изборног поступка, пре интервјуа са Конкур-
сном 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 дока-
зе који се прилажу у конкурсном поступку, 
односно који на основу достављених или при-
бављених доказа не испуњавају услове за 
запослење, писмено се обавештавају да су 
искључени из даљег изборног поступка.

Докази се достављају на наведену адресу 
Генералног секретаријата Владе, Немањина 
11, Београд.

XIV Трајање радног односа: Радни однос 
се заснива на неодређено време. Кандидати 
који први пут заснивају радни однос у држав-
ном 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 окон-
чања пробног рада. Сагласно члану 9 Закона о 
државним службеницима, којим је прописано 
да су кандидатима при запошљавању у држав-
ни орган, под једнаким условима доступна сва 
радна места и да се избор кандидата врши на 
основу провере компетенција.

XV Провера компетенција учесника кон-
курса проверава се у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом 
о јавном конкурсу, на основу података наве-
дених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни 
поступак ће се спровести, почев од 15. новем-
бра 2021. године, о чему ће учесници конкур-
са бити обавештени на имејл адресе и контакт 
телефоне које су навели у својим пријавама.
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Провера општих и посебних функционалних 
компетенција и понашајних компетенција ће 
се обавити у Служби за управљање кадрови-
ма, у Палати ,,Србија“ Нови Београд, Булевар 
Михаила Пупина 2 (источно крило). Интер-
вју са Конкурсном комисијом ће се обавити у 
просторијама Генералног секретаријата Вла-
де (Немањина 11). Учесници конкурса који су 
успешно прошли једну фазу изборног поступ-
ка обавештавају се о датуму, месту и времену 
спровођења наредне фазе изборног поступка 
на контакте (бројеве телефона или e-mail адре-
се), које наведу у својим обрасцима пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју је именовао Генерални секретар Владе.

Овај конкурс се објављује на веб-страници 
Генералног секретаријата Владе: www.gs.gov.
rs, на веб-страници Службе за управљање 
кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-Уп-
раве, на огласној табли, веб-страници и пери-
одичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и гла-
голи у овом огласу који су употребљени у муш-
ком граматичком роду, односе се без дискри-
минације и на особе женског пола.

Образац пријаве на конкурс, може се преузети 
на званичној интернет презентацији Генерал-
ног секретаријата Владе или у штампаној вер-
зији на писарници Генералног секретаријата 
Владе, Београд, Немањина 11.

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним 
службеницима („Службени гласник РС”, бр. 
79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 
64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 
94/17, 95/18 и 157/20), члана 9 став 1, чл. 10, 
чл. 11, 12, ст. 1 и 2 и чл. 13 Уредбе о интерном 
и јавном конкурсу за попуњавање радних мес-
та у државним органима („Службени гласник 
РС”, број 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за 
давање сагласности за ново запошљавање и 
додатно радно ангажовање код корисника јав-
них средстава 51 број: 112-7828/2021 од 27. 
августа 2021. године и 51 број: 112-6066/2021 
од 29. јуна 2021. године, оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се попуњавају радна мес-
та: Управа за заједничке послове републичких 
органа, Београд, Немањина 22-26. 

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место за подршку 
програмирању апликативних 

решења, у звању млађи саветник
Одсек за апликативну подршку, 

Одељење за информационе системе 
и апликативну подршку, Сектор за 

информатичку подршку
1 извршилац

Опис послова: Учествује у анализи програм-
ских захтева и припрема и развија програмска 
решења према пословним процесима, модели-
ма и пројектима; учествује у решавању уна-

пређење пословне логике; учествује у изради 
мере зашитите и примену стандарада; учест-
вује у изради програмског кода и тестира исти; 
испитује тржиште за спровођење поступака 
јавних набавки и праћење уговора из надлеж-
ности Сектора; учествује у припреми техничку 
документацију према утврђеним стандардима; 
учествује у инсталирању корисничких програ-
ма и пратећих софтвера; учествује у одржа-
вању развијене софтверске модуле пословних 
процеса; учествује у обуци и техничкој подрш-
ци корисницима програма и обавља друге 
послове по налогу шефа Одсека.

Услови за рад на радном месту: стечено 
високо образовање из стручне области елек-
тротехничко и рачунарско инжењерство или 
научне области рачунарске науке или струч-
не области у оквиру образовно научног поља 
друштвено-хуманистичких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, најмање једна година рад-
ног искуства у струци или најмање пет година 
радног стажа у државним органима, положен 
државни стручни испит, као и потребне компе-
тенције за рад на радном месту.

2. Радно место за контролу 
књиговодствених послова и 

финансијског извештавања, у звању 
самостални саветник

Одељење за књиговодствене послове 
и финансијско извештавање, Сектор за 

финансијско-материјалне послове
1 извршилац

Опис послова: Надзире израду и врши кон-
тролу извештаја, врши контролу података 
неопходних за израду анализа и извештаја 
из области књиговодствених послова; врши 
контролу тромесечних извештаја о извршењу 
буџета; надзире и контролише израду закључ-
них књижења и завршног рачуна; врши кон-
тролу помоћних књига у складу са прописима 
о буџетском рачуноводству; стара се о правил-
ности извештаја о извршењу буџета; стара се 
о правилности обрачуна ПДВ-а; контролише 
усаглашеност књиговодственог стања Упра-
ве са евиденцијом Управе за трезор; контро-
лише усаглашеност књиговодственог стања 
са годишњим пописом имовине и обавеза; 
сарађује са органима контроле и обавља друге 
послове по налогу начелника Одељења.

Услови за рад на радном месту: стечено 
високо образовање из научне, односно струч-
не области у оквиру образовно научног поља 
друштвено-хуманистичких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама на 
факултету, најмање пет година радног искуства 
у струци, положен државни стручни испит, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

III Место рада: Београд, Немањина 22-26.

IV У изборном поступку провeравају се:

ОПШТЕ ФУНКЦИОНАЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ

За извршилачка радна места под редним 
бројем 1 и 2 проверавају се:
• организација и рад државних органа Репу-
блике Србије – провераваће се путем теста,

• дигитална писменост – провераваће се прак-
тичним радом на рачунару,
• пословна комуникација – провераваће се 
писаном симулацијом.

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писме-
ност“, ако поседујете важећи сертификат, 
потврду или други одговарајући доказ о позна-
вању рада на рачунару, на траженом нивоу и 
желите да на основу њега будете ослобођени 
тестирања компетенције – дигитална писме-
ност, неопходно је да уз пријавни образац 
(уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад 
на рачунару), доставите и важећи сертификат, 
потврду или други доказ о познавању рада на 
рачунару у оригиналу или овереној фотоко-
пији. Комисија ће на основу приложеног дока-
за донети одлуку да ли може или не може да 
прихвати доказ који сте приложили уместо 
тестовне провере.

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

ПОСЕБНЕ ФУНКЦИОНАЛНЕ  
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

За извршилачко радно место под редним 
број 1: 
Посебна функционална компетенција за 
област рада – информатички послови (Оffice 
пакет и интернет технологије), провераваће се 
писаном симулацијом.
Посебна функционална компетенција за радно 
место – Технологије за развој апликација (MS 
Access), провераваће се писаном симулацијом.
Посебна функционална компетенција за радно 
место - Процедура (Развој и одржавање соф-
тверских решења УЗЗПРО), провераваће се 
писаном симулацијом.

За извршилачко радно место под редним 
број 2: 
Посебна функционална компетенција за 
област рада – финансијско-материјални посло-
ви (Терминологија, стандарди, методи и про-
цедуре из области буџетског рачуноводства и 
извештавања), провераваће се писаном симу-
лацијом.
Посебна функционална компетенција за рад-
но место – Прописи и акти из надлежности 
и организације органа (Уредба о Управи за 
заједничке послове републичких органа), про-
вераваће се писаном симулацијом.
Посебна функционална компетенција за радно 
место – Прописи и акти из делокруга радног 
места (Закон о платама државних службени-
ка и намештеника), провераваће се писаном 
симулацијом.

ПОНАШАЈНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ

За извршилачка радна места под редним 
бројем 1 и 2 проверавају се:
• управљање информацијама, 
• управљање задацима и остваривање резул-
тата, 
• оријентација ка учењу и променама, 
• изградња и одржавање професионалних 
односа, 
• савесност, посвећеност и интегритет,

Наведене понашајне компетенције провера-
ваће се путем психометријских тестова, узор-
ка понашања и интервјуа базираног на компе-
тенцијама.
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ИНТЕРВЈУ СА КОМИСИЈОМ И ВРЕДНО-
ВАЊЕ КАНДИДАТА

Процена мотивације за рад на радном месту 
и прихватање вредности државних органа 
провераваће се путем интервјуа са комисијом.

V Адреса на коју се подноси попуњен 
Образац пријаве за конкурс: Пријаве на 
конкурс шаљу се поштом или предају непо-
средно на писарници Управе за заједничке 
послове републичких органа, 11000 Београд, 
Немањина 22-26, са назнаком: „За јавни кон-
курс“. 

VI Лице задужено за давање обавештења 
у вези јавног конкурса: Данијела Марковић 
и Данило Марковић, тел. 011/3616-310, Управа 
за заједничке послове републичких органа, од 
9.00 до 12.00 часова.

VII Општи услови за запослење: 
држављанство Републике Србије; да је учес-
ник 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. 

VIII Рок за подношење пријава: Рок за 
подношење пријава је 8 дана и почиње да 
тече наредног дана од дана објављивања кон-
курса у периодичном издању огласа Национал-
не службе за запошљавање.

IХ Пријава на јавни конкурс врши се 
на Обрасцу пријаве који је доступан на 
интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима и Управе за заједничке 
послове републичких органа или у штампа-
ној верзији на писарници Управе за зајед-
ничке послове републичких органа, Београд, 
Немањина 22-26.

Уредно попуњен, потписан и одштампан Обра-
зац пријаве доставља се на адресу Управе за 
заједничке послове републичких органа, 11000 
Београд, Немањина 22-26, са назнаком: „За 
јавни конкурс“. 

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује у даљем изборном поступку. 

Подносилац пријаве се обавештава о додеље-
ној шифри у року од три дана од пријема 
пријаве, достављањем наведеног податка на 
начин који је у пријави назначио за доставу 
обавештења.

Х Докази који прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом: 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверена фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених; ове-
рена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема; оригинал или оверена фото-
копија доказа о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима 
(кандидати са положеним правосудним испи-
том 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 или други акти из којих се 
види на којим пословима и са којом стручном 
спремом и у којем периоду је стечено радно 
искуство); оригинал или оверена фотокопија 
потврде да кандидату раније није престајао 
радни однос у државном органу због теже 

повреде радне дужности из радног односа 
издате од стране државних органа у коме је 
учесник јавног конкурса био у радном односу.

Државни службеник који се пријављује на јав-
ни конкурс, уместо уверења о држављанству 
и извода из матичне књиге рођених подноси 
решење о распоређивању или премештају на 
радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или у 
фотокопији која је оверена код јавног бележ-
ника (изузетно у градовима и општинама у 
којима нису именовани јавни бележници, при-
ложени докази могу бити оверени у основним 
судовима, судским јединицама, пријавним 
канцеларијама у основним судовима, 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. Фотокопије докумената 
које нису оверене од надлежног органа неће 
се разматрати.

Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима/
уверење о положеном правосудном испиту. 
Законом о општем управном поступку („Служ-
бени гласник РС“, број 18/16 и 95/18 – аутен-
тично тумачење) прописано је, између оста-
лог, 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 
извричито изјави да ће те податке прибави-
ти сама. Потребно је да кандидат у делу Изја-
ва* у обрасцу пријаве заокружи на који начин 
жели да се прибаве његови подаци из службе-
них евиденција. 

XI Рок за подношење доказа: Кандида-
ти који су успешно прошли претходне фазе 
изборног поступка, пре интервјуа са Конкур-
сном 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 дока-
зе који се прилажу у конкурсном поступку, 
односно који на основу достављених или при-
бављених доказа не испуњавају услове за 
запослење, писмено се обавештавају да су 
искључени из даљег изборног поступка.

Докази се достављају на наведену адресу 
Управе за заједничке послове републичких 
органа, 11000 Београд, Немањина 22-26.

Кандидати који конкуришу на више радних 
места, које се разликују у погледу тражених 
доказа о дужини радног искуства у струци 
(потврда, решење и други акти из који се види 
на којим пословима, у ком периоцу и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство), 
дужни су да их доставе, у оригиналу или ове-
реној фотокопији, према услову о дужини рад-
ног искуства у струци из радних места на које 
конкуришу.

XII 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 проб-

ном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати 
са положеним државним стручним испитом 
немају предност у изборном поступку у одно-
су на кандидате без положеног државног 
стручног испита. Кандидати без положеног 
државног стручног испита примају се на рад 
под условом да тај испит положе до окончања 
пробног рада. 

Сходно члану 9 Закона о државним службени-
цима, којим је прописано да су кандидатима 
при запошљавању у државни орган, под јед-
наким условима доступна сва радна места и да 
се избор кандидата врши на основу провера 
компетенција.

XIII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом 
о јавном конкурсу, на основу података наве-
дених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни 
поступак ће се спровести, почев од 08.11.2021. 
године, о чему ће учесници конкурса бити оба-
вештени на бројеве телефона или е-маил које 
су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетен-
ција, посебних функционалних компетенција 
и понашајних компетенција ће се обавити 
у Служби за управљање кадровима, у Пала-
ти “Србија” Нови Београд, Булевар Михаила 
Пупина 2 (источно крило), а интервју са Коми-
сијом ће се обавити у просторијама Управе за 
заједничке послове републичких органа, 
Београд, Немањина 22-26. Учесници конкур-
са који су успешно прошли једну фазу избор-
ног поступка обавештавају се о датуму, месту 
и времену спровођења наредне фазе избор-
ног поступка на контакте (бројеве телефона 
или е-маил), које наведу у својим обрасцима 
пријаве.

НАПОМЕНE: Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве и прија-
ве уз које нису приложени сви потребни дока-
зи у оригиналу или фотокопији овереној од 
надлежног органа биће одбачене решењем 
конкурсне комисије.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју је именовао в.д. директора Управе за 
заједничке послове републичких органа.

Овај оглас објављује се на огласној табли и 
веб-страници Управе за заједничке послове 
републичких органа: www.uzzpro.gov.rs, на 
веб-страници Службе за управљање кадро-
вима: www.suk.gov.rs, на порталу e-управе, 
веб-страници и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и гла-
голи у овом огласу који су употребљени у муш-
ком граматичком роду, односе се без дискри-
минације и на особе женског пола.

Посао се не чека, посао се тражи
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Администрација и управа

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И 
СПОРТА

На основу члана 54 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 
81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 
67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 
94/17, 95/18 и 157/20) и члана 9 став 1 Уредбе 
о интерном и јавном конкурсу за попуњавање 
радних места у државним органима („Служ-
бени гласник РС”, број 2/19), а у складу са 
Закључком Комисије за давање сагласности 
за ново запошљавање и додатно радно анга-
жовање код корисника јавних средстава 51 
Број: 112-5030/2021, од 28. маја 2021. године, 
Министарство омладине и спорта оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА 

I Орган у коме се попуњава радно место: 
Министарство омладине и спорта, Београд, 
Булевар Михајла Пупина 2.

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за подршку 
нормативним и правним пословима, 

у звању млађи саветник
у Одељењу за стратешке, нормативне, 

правне и оперативно-аналитичке 
послове, у Сектору за омладину

2 извршиоца

Опис посла:
- учествује у припреми стручне основе за изра-
ду нацрта законских и предлога других аката у 
области политике за младе и за потребе Фонда 
за младе таленте Републике Србије;
- прати и учествује у анализи закона, других 
прописа и упоредно правних решења од зна-
чаја за припрему радне верзије закона, нацрта 
и предлога других прописа и општих аката;
- прикупља податке и пружа стручну подрш-
ку у припреми мишљења о правилној примени 
закона и других прописа у области политике 
за младе и за потребе Фонда за младе таленте 
Републике Србије;
- учествује у изради општих и појединачних 
аката из делокруга Сектора; 
- учествује у припреми мишљења о предло-
зима и нацртима аката која припремају друга 
министарства;
- прикупља и обрађује информације и стручне 
прилоге за припрему платформи за разговоре 
и службена путовања;
- обавља и друге послове које одреди начел-
ник Одељења.

Услови: стечено високо образовање из науч-
не области правне науке на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету, најмање једна година радног искуства у 
струци или најмање пет година радног стажа у 
државним органима, положен државни струч-
ни испит, као и потребне компетенције за рад 
на радном месту.

Место рада: Београд, Булевар Михајла Пупина 2.

2. Радно место за праћење програма 
у области омладине, у звању млађи 

саветник
у Одсеку за сарадњу са удружењима и 

канцеларијама за младе,  
у Сектору за омладину

2 извршиоца

Опис посла:
- учествује у припреми конкурсне документа-
ције и спровођењу јавних конкурса;
- учествује у праћењу програма и пројеката 
који се спроводе на основу јавних конкурса и 
закључених уговора; 
- сарађује са носиоцима пројеката у вези са 
достављањем извештаја и информација у току 
реализације уговора; 
- припрема одговоре на дописе и поднеске у 
вези са делокругом Сектора; 
- учествује у припреми анализа и извештаја о 
спроведеним конкурсима и утицају на оства-
рење циљева у области омладине; 
- обавља и друге послове које одреди шеф 
Одсека.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља природно-математичких 
наука или друштвено-хуманистичких наука 
или техничко-технолошких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, најмање једна година рад-
ног искуства у струци или најмање пет година 
радног стажа у државним органима, положен 
државни стручни испит, као и потребне компе-
тенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Булевар Михајла Пупи-
на 2.

3. Радно место за анализу и проверу 
извештаја у области спорта, у звању 

саветник
у Одељењу за развој и унапређење 
система спорта, у Сектору за спорт

1 извршилац

Опис посла:
- прати и проверава благовременост и адек-
ватност достављања извештаја о спроведеним 
редовним годишњим програмима, посебним 
програмима, програмима организације међу-
народних такмичења и програмима спортских 
кампова;
- проверава и анализира садржину доставље-
них извештаја и приложену документацију; 
- обавља послове контроле утрошка буџетских 
средстава од стране организација у области 
спорта и израђује дописе за евентуалне допу-
не извештаја – достављање недостајуће доку-
ментације и појашњења, односно акта којима 
се налаже повраћај буџетских средстава у 
утврђеним случајевима; 
- предлаже и друге прописане мере у области 
остваривања општег интереса у области спор-
та, у складу са закљученим уговорима; 
- сачињава извештаје о реализацији и 
повраћају буџетских средстава на недељном, 
месечном и годишњем нивоу; 
- контролише да ли се средства троше у скла-
ду са програмом који се финансира од стране 
Министарствa;
- припрема анализе и извештаје о оствареним 
резултатима путем финансирања по осно-
ву редовних годишњих и посебних програма, 
програма организације међународних такми-
чења и програма спортских кампова;
- израђује анализе и извештаје о обављеним 
прегледима, односно проверама, резултатима 
провера и утицају на остварење очекиваних 
резултата;
- обавља и друге послове које одреди начел-
ник Одељења.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистич-
ких наука или техничко-технолошких наука 
или природно-математичких наука на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету и најмање три године радног 
искуства у струци, положен државни стручни 
испит, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

Место рада: Београд, Булевар Михајла Пупи-
на 2.

4. Радно место за развој и 
омасовљење спорта, у звању млађи 

саветник
у Одељењу за развој и унапређење 
система спорта, у Сектору за спорт

са 1 извршиоцем

Опис посла:
- учествује у развоју и праћењу програма ома-
совљења спорта у свим сегментима посебно 
врхунског олимпијског, параолимпијског и нео-
лимпијског спорта;
- учествује у изради и самостално израђује 
анализе реализације програма омасовљења 
спорта надлежних националних спортских 
савеза;
- учествује у изради анализа и извештаја орга-
низација у области спорта и анализира програ-
ме у области спорта у покрајинама и јединица-
ма локалне самоуправе;
- припрема периодичне извештаје о праћењу 
програма омасовљења спорта у олимпијском, 
параолимпијском и неолимпијском спорту, 
области школског и универзитетског спор-
та и физичког васпитања деце предшколског 
узраста, као и рекреативног спорта; 
- обавља и друге послове које одреди начел-
ник Одељења.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља природно-математичких 
наука или друштвено-хуманистичких наука 
или техничко-технолошких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, најмање једна година рад-
ног искуства у струци или најмање пет година 
радног стажа у државним органима, положен 
државни стручни испит, као и потребне компе-
тенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Булевар Михајла Пупи-
на 2.

5. Радно место за нормативне и 
опште правне послове, у звању 

самостални саветник
у Одсеку за нормативне, правне и 
оперативно-аналитичке послове у 

спорту, у Сектору за спорт
1 извршилац

Опис посла:
- припрема мишљења на нацрте закона и одго-
воре на друге правне акте чији су предлагачи 
други органи државне управе;
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- учествује у изради нацрта закона из делокру-
га Сектора и израђује предлоге других аката 
из делокруга Сектора;
- израђује подзаконске акте из делокруга Сек-
тора; 
- организује и учествује у јавним расправама 
при изради нацрта закона из делокруга Сек-
тора; 
- припрема стручна мишљења о примени про-
писа из делокруга Сектора; 
- припрема предлоге аката у поступцима по 
жалбама на решења спортског инспектора у 
другостепеном поступку;
- сарађује са члановима радних група за изра-
ду нацрта закона из делокруга Сектора;
- прати и анализира упоредно право ЕУ од зна-
чаја за израду прописа из делокруга Сектора; 
- израђује предлоге свих решења, одлука, уго-
вора и других аката из делокруга рада Сек-
тора; 
- припрема и израђује акта у поступцима по 
жалбама на одлуке регистратора у складу са 
законом којим се уређује поступак регистра-
ције у Агенцији за привредне регистре Репу-
блике Србије у другостепеном поступку;
- обезбеђује јавну доступност података из 
Јединствене евиденције удружења, организа-
ција и предузетника у области спорта – преко 
интернета; 
- сарађује са Секретаријатом у спровођењу 
поступака јавних набавки из делокруга Сек-
тора;
- обавља и друге послове које одреди шеф 
Одсека.

Услови: стечено високо образовање из науч-
не области правне науке на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету и најмање пет година радног искуства у 
струци, положен државни стручни испит, као 
и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

Место рада: Београд, Булевар Михајла Пупи-
на 2.

6. Радно место за нормативне 
послове, у звању саветник

у Одсеку за нормативне, правне и 
оперативно-аналитичке послове у 

спорту, у Сектору за спорт
1 извршилац

Опис посла:
- учествује у изради нацрта закона, подзакон-
ских аката и других аката који се односе на 
спорт; 
- прикупља податке за припрему предлога 
одговора на амандмане народних посланика 
на предлоге закона из делокруга Сектора; 
- припрема нацртe мишљења о примени зако-
на и других аката из области спорта;
- припрема нацртe мишљења о предлозима 
аката која припремају друга министарства, а у 
вези са делокругом Сектора;
- обавља послове извештавања о праћењу 
и спровођењу политике у области спорта; 
сарађује са органима надлежним за вођење 
статистике;
- сарађује са другим унутрашњим јединицама у 
оквиру Министарства с циљем имплементације 
закона из делокруга сектора; 
- сарађује са Сектором за међународну 
сарадњу; 
- обавља и друге послове које одреди шеф 
Одсека.

Услови: стечено високо образовање из науч-
не области правне науке на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету и најмање три године радног искуства у 
струци, положен државни стручни испит, као 
и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

Место рада: Београд, Булевар Михајла Пупи-
на 2.

7. Радно место за инспекцијске 
послове у спорту – инспектор, у 

звању самостални саветник
у Одсеку за инспекцијске послове у 

спорту, у Сектору за спорт
2 извршиоца

Опис посла:
- спроводи инспекцијски надзор и превентивно 
деловање у области спорта; 
- поступа по представкама и извештава подно-
сиоце о предузетим радњама и мерама и даје 
обавештења странкама; 
- подноси пријаве надлежним органима у скла-
ду са својим овлашћењима и закључује спора-
зуме о признавању прекршаја; 
- води евиденције о извршеним инспекцијским 
надзорима у области спорта и израђује перио-
дичне извештаје о обављеном надзору;
- пружа стручну и саветодавну помоћ над-
зираном субјекту у сложенијим стварима за 
обављање спортских активности и делатности;
- анализира извештаје о самопровери и 
самопроцени надзираних субјеката у области 
спорта;
- учествује у изради предлога контролних лис-
та плана инспекцијског надзора и годишњег 
извештаја о раду;
- проверава испуњеност услова за вршење 
послова стручног оспособљавања за спортска 
занимања, односно звања;
- обавља друге послове које одреди шеф 
Одсека.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне области правне науке или из научне 
области физичко васпитање и спорт на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету и најмање пет година радног 
искуства у струци, положен државни струч-
ни испит, положен испит за инспектора, као 
и потребне компетенције за рад на радном 
месту. 

Место рада: Београд, Булевар Михајла Пупи-
на 2.

8. Радно место за координацију 
оперативних процеса изградње 

и одржавање спортске 
инфраструктуре, у звању саветник

у Одељењу за управљање 
инфраструктурним пројектима, у 

Сектору за спорт
1 извршилац

Опис посла:

- прати оперативне процесе у поступку 
изградње и приликом предузимања активности 

на одржавању спортске инфраструктуре и 
израђује извештаје о предузетим активностима;
- учествује у изради програма за реализацију 
активности изградње и одржавања спортске 
инфраструктуре; 
- непосредно прати и координира процесе при-
ликом припреме и извођења радова на терену;
- сарађује са извођачима радова; 
- учествује у раду комисија за примопредају 
изграђених објеката; 
- прикупља податке и врши размену информа-
ција од значаја за благовремено и ефикасно 
поступање при реализацији планираних актив-
ности;
- предлаже мере за унапређивање актив-
ности при реализацији изградње и одржавања 
спортске инфраструктуре;
- обавља и друге послове које одреди начел-
ник Одељења.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистич-
ких наука или техничко-технолошких наука 
или природно-математичких наука на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету и најмање три године радног 
искуства у струци, положен државни стручни 
испит, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

Место рада: Београд, Булевар Михајла Пупи-
на 2.

9. Радно место за правне послове и 
припрему уговора, у звању саветник

у Одељењу за управљање 
инфраструктурним пројектима, у 

Сектору за спорт
1 извршилац

Опис посла:
- израђује предлоге уговора, учествује у изра-
ди предлога финансијског плана, предлога 
решења о распореду средстава за пројекте 
спортске инфраструктуре плана извршења и 
годишњег плана јавних набавки, одлука и дру-
гих аката у поступку јавне набавке; 
- учествује у раду комисија за јавне набавке; 
- сачињава и доставља извештаје о спроведе-
ним поступцима јавних набавки; 
- припрема решења о примопредаји изведених 
радова и других аката у току реализације уго-
вора, учествује у раду комисија и других рад-
них тела;
- припрема мишљења на предлоге и нацрте 
закона и подзаконских аката, сарађује са једи-
ницама локалне самоуправе као корисницима 
спортских објеката; 
- обавља и друге послове које одреди начел-
ник Одељења.

Услови: стечено високо образовање из науч-
не области правне науке на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету 
и најмање три године радног искуства у струци, 
положен државни стручни испит, као и потреб-
не компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Булевар Михајла Пупи-
на 2.
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10. Радно место за планирање 
и програмирање ИПА пројеката 

и сарадњу са међународним 
фондовима, у звању самостални 

саветник
у Групи за ИПА пројекте и међународне 

фондове, у Сектору за међународну 
сарадњу и европске интеграције 

1 извршилац

Опис посла:
- планира и припрема пројекте који се финан-
сирају из претприступних фондова ЕУ у 
области омладине и спорта; 
- припрема пратећа програмска документа у 
одговарајућем формату; 
- обавља послове информисања јавности у 
области омладине и спорта о потенцијалним 
изворима за финансирање пројеката и корис-
тима од учешћа у ЕУ програмима;
- обезбеђује учешће у раду одговарајућих сек-
торских група за припрему пројеката;
- контролише спровођење препоруке ревизора 
и спроводи правила и принципе неопходне за 
успостављање и одрживост децентрализова-
ног система управљања фондовима ЕУ у окви-
ру унутрашње јединице; 
- планира и иницира код међународних фондо-
ва укључивање Министарства у међународне 
пројекте и програме, у складу са приоритетима 
Министарства; 
- прати спровођење међународних пројека-
та у области омладине и спорта и припрема 
извештаје о пословима припреме, спровођења 
и праћења спровођења пројеката финансира-
них из фондова ЕУ; 
- учествује у раду секторских група за припре-
му пројеката, анализе и презентације у вези са 
припремом пројеката; 
- обавља и друге послове које одреди руково-
дилац Групе.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистич-
ких наука или техничко-технолошких наука, 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету и најмање пет 
година радног искуства у струци, положен 
државни стручни испит, као и потребне ком-
петенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Булевар Михајла Пупи-
на 2.

11. Радно место за реализацију ИПА 
пројеката, у звању саветник, у Групи 

за ИПА пројекте и међународне 
фондове

у Сектору за међународну сарадњу и 
европске интеграције

1 извршилац

Опис посла:
- утврђује методологије и унутрашње проце-
дуре којима се обезбеђује ефикасност спро-
вођења међународних пројеката и њихова 
контрола и оцена;
- стара се о спровођењу мера неопходних за 
успостављање и одрживост децентрализова-
ног система управљања фондовима ЕУ;
- стара се о припреми и ажурирању Плана јав-
них набавки и плаћања за одобрене пројекте;
- припрема и извештава о припреми релевант-
не техничке документације за спровођење 
поступка јавних набавки и документације за 

спровођење пројеката и по потреби учествује 
у раду Комисије за оцену и одабир понуда;
- проверава испуњеност предуслова за спро-
вођење пројеката и уговора;
- предузима мере и активности неопходне за 
правилно и правовремено спровођење уговор-
них обавеза од стране уговарача, укључујући 
административну контролу, контролу на лицу 
места и потврђивање исправности рачуна за 
плаћање везаних за спровођење пројекта;
- израђује планове, програме и извештаје о 
раду;
- обавља и друге послове које одреди руково-
дилац Групе.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистич-
ких наука или техничко-технолошких наука, 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету и најмање три 
године радног искуства у струци, положен 
државни стручни испит, као и потребне ком-
петенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Булевар Михајла Пупи-
на 2.

12. Радно место за правне послове, у 
звању самостални саветник

у Одељењу за људске ресурсе, правне 
и опште послове, у Секретаријату 

Министарства
1 извршилац

Опис посла:
- прати и координира рад унутрашњих орга-
низационих јединица у изради прилога Минис-
тарства за припрему Плана рада Владе, 
извештаја о раду Владе и других различитих 
планова и извештаја о раду;
- израђује обједињена мишљења на нацрте 
закона и других аката чији су предлагачи дру-
ги органи државне управе;
- израђује општа и појединачна акта из 
надлежности Министарства и Секретаријата, 
као и акта која нису у делокругу рада сектора;
- учествује у припреми законских и подзакон-
ских аката из делокруга Министарства;
- обавља послове везане за безбедност и 
заштиту на раду;
- израђује и стара се о ажурности Информато-
ра о раду Министарства;
- обавља послове на припреми информација 
од јавног значаја и сарађује са службама 
Повереника за информације од јавног значаја 
и заштиту података о личности и Заштитни-
ка грађана, као и Агенцијом за спречавање 
корупције и другим независним телима;
- обавља послове у вези са израдом, праћењем 
и ажурирањем Плана интегритета Министар-
ства;
- обавља послове везане за безбедност (у 
сарадњи са Министарством одбране и Минис-
тарством унутрашњих послова);
- обавља и друге послове које одреди начел-
ник Одељења.

Услови: стечено високо образовање из науч-
не области правне науке на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-

тету и најмање пет година радног искуства у 
струци, положен државни стручни испит, као 
и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

Место рада: Београд, Булевар Михајла Пупи-
на 2.

13. Радно место за јавне набавке у 
Министарству, у звању саветник

у Одељењу за људске ресурсе, правне 
и опште послове, у Секретаријату 

Министарства
1 извршилац

Опис посла:
- припрема предлог Плана јавних набавки 
за Министарство у сарадњи са Одељењем 
за финансијско-материјалне послове и свим 
секторима;
- покреће и спроводи поступке јавних набав-
ки и израђује документацију у вези са јавним 
набавкама за потребе Министарства, обавља 
и послове подршке и учествује у пословима 
свих јавних набавки које спроводи Министар-
ство, стара се о правилном спровођењу уго-
вора закључених после спроведених јавних 
набавки;
- води евиденцију о додељеним уговорима о 
јавним набавкама, припрема збирне извештаје 
о додељеним уговорима и стара се о роковима 
за закључење тих уговора;
- сачињава кварталне и годишње извештаје о 
извршењу Плана јавних набавки и доставља 
их надлежним органима и телима;
- израђује предлоге подзаконска акта из 
области јавних набавки;
- обавља студијско – аналитичке послове из 
области јавних набавки и припрема информа-
ције из ове области;
- обавља и друге послове које одреди начел-
ник Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне науке, економске науке или из 
научне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвенo-хуманистичких 
наука на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету и најмање три годи-
не радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит, положен стручни испит службе-
ника за јавне набавке, као и потребне компе-
тенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Булевар Михајла Пупи-
на 2.

14. Радно место за послове 
финансијског управљања и 
контроле, у звању саветник

у Одељењу за финансијско-материјалне, 
аналитичке и информатичке послове, у 

Секретаријату Министарства
1 извршилац

Опис посла:
- припрема предлоге интерних аката из 
области финансијског управљања и контроле;
- проучава законе и друге прописе од значаја 
за област финансијског управљања и контро-
ле и припрема предлоге за доношење, као и 
измене и допуне аката из надлежности Минис-
тарства из ове области;
- припрема предлоге и сугестије у вези практи-
чне примене методологије и стандарда финан-
сијског управљања и контроле;
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- израђује годишњи извештај о систему финан-
сијског управљања и контроле;
- учествује у обједињавању и пружању стру-
чне помоћи у процесу израде процедура рада 
кроз Мапе пословних процеса и дијаграма тока 
активности;
- прикупља податке и учествује у припреми 
Стратегије управљања ризицима Министар-
ства;
- пружа стручну помоћ у усаглашавању и начи-
ну имплементације и развоја система финан-
сијског управљања и контроле у координацији 
са организационим јединицама;
- обавља и друге послове које одреди начел-
ник Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области економске науке на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету 
и најмање три године радног искуства у струци, 
положен државни стручни испит, као и потреб-
не компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Булевар Михајла Пупи-
на 2.

15. Радно место за књиговодствено-
финансијске послове, у звању 

сарадник
у Одељењу за финансијско-материјалне, 
аналитичке и информатичке послове, у 

Секретаријату Министарства
1 извршилац

Опис посла:
- учествује у изради периодичних и годишњег 
књиговодственог извештаја и биланса;
- попуњава и контролише образац извршења 
буџета;
- прати прописе који се односе на финан-
сијско-материјално пословање буџетских 
корисника;
- врши пријем и контролу формалне исправ-
ности књиговодствених исправа;
- контролише исправност књиговодствене еви-
денције и врши усклађивање са подацима из 
главне књиге Трезора;
- усаглашава и сравњује књиговодствено 
стање главне књиге Трезора са помоћним еви-
денцијама;
- води евиденцију основних средстава и ситног 
инвентара;
- евидентира правдање исплаћених средстава, 
извршених повраћаја средстава;
- сачињава извештаје о правдању и повраћаји-
ма средстава;
- учествује у сравњењу књиговодственог 
стања са реалним стањем у процедури пописа;
- учествује у припреми и обради захтева за 
пренос средстава на основу приложене финан-
сијске документације;
- врши усаглашавање података са ИОС обрас-
цима;
- врши чување и архивирање рачуноводствене 
документације у складу са Законом;
- обавља и друге послове које одреди начел-
ник Одељења.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне области економске науке на основним 
академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ, 
основним струковним студијама, односно на 
студијама у трајању до три године, најмање 
три године радног искуства у струци, положен 
државни стручни испит, као и потребне компе-
тенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Булевар Михајла Пупи-
на 2.

16. Радно место књиговође, у звању 
референт

у Одељењу за финансијско-материјалне, 
аналитичке и информатичке послове, у 

Секретаријату Министарства
1 извршилац

Опис посла:
- врши пријем и контролу формалне исправ-
ности књиговодствених исправа, обрађује 
документацију, контира и припрема за књи-
жење;
- евидентира све пословне промене у послов-
ним књигама и помоћне евиденције у складу 
са прописима;
- води прописане аналитичке књиговодствене 
евиденције чије податке усклађује са подаци-
ма из главне књиге Трезора;
- припрема књиговодствене податке и 
израђује периодичне и годишње књиговод-
ствене извештаје и билансе;
- контролише и обавља анализу исправности 
унетих података;
- сарађује са другим органима у вези са књи-
говодственим евидентирањем основних сред-
става;
- одговоран је за чување пословне књиге и 
евиденција;
- обавља и друге послове које одреди начел-
ник Одељења.

Услови: образовање стечено у средњој шко-
ли и радно искуство у струци од најмање две 
године, положен државни стручни испит, као 
и потребне компетенције за рад на радном 
месту. 

Место рада: Београд, Булевар Михајла Пупи-
на 2.

17. Радно место руководилац Групе 
за интерну ревизију, у звању виши 

саветник
у Групи за интерну ревизију

1 извршилац

Опис посла:
- руководи Групом, организује, пружа стручна 
упутства, координира и надзире рад државних 
службеника у Групи;
- стара се о правилној примени ревизорских 
стандарда, припрема извештаје из делокруга 
Групе;
- обезбеђује највиши професионални ниво 
обављања интерне ревизије као битног еле-
мента управљачке структуре;
- обавља послове ревизије коришћења сред-
става ЕУ и других међународних организација;
- спроводи надзор над извршењем послова 
ревизије, руководи ревизијама система интер-
них контрола, ревизијама успешности посло-
вања и ревизијама усаглашености пословања 
са законима, интерним актима и уговорима;
- прати контролу спровођења датих препорука 
и даје кључни допринос у изради предлога 
стратешких, годишњих и оперативних планова 
рада и исте подноси на одобравање министру, 
надгледа спровођење годишњег плана интер-
не ревизије и примену методологија интерне 
ревизије, одобрава планове обављања поје-
диначних ревизија и припрема и подноси на 
одобрење министру план за професионалну 
обуку и професионални развој интерних реви-
зора и прати рад интерних ревизора;
- обезбеђује координацију рада Групе са 
другим органима контроле давањем смерни-
ца и разменом информација, израђује нацрт 
повеље интерне ревизије, припрема извештаје 

из делокруга рада јединице и обезбеђује одр-
жавање организационих и професионалних 
етичких стандарда;
- сарађује са Државном ревизорском инсти-
туцијом, другим државним органима, међуна-
родним и домаћим струковним институцијама, 
удружењима и Централном јединицом за хар-
монизацију;
- обавља и друге послове по налогу министра.

Услови: стечено високо образовање из науч-
не области економске науке, менаџмент нау-
ке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету и најмање седам 
година радног искуства у струци на пословима 
ревизије, финансијске контроле или рачуно-
водствено-финансијским пословима, положен 
државни стручни испит, положен испит за 
овлашћеног интерног ревизора у јавном сек-
тору, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

Место рада: Београд, Булевар Михајла Пупи-
на 2.

18. Радно место интерног ревизора, 
у звању саветник

у Групи за интерну ревизију
1 извршилац

Опис посла:
- обавља послове који се односе на ревизију 
начина рада, која представља оцену посло-
вања и процеса, укључујући и нефинансијске 
операције у циљу оцене економичности, ефи-
касности и успешности и руководи ревизорс-
ким тимом;
- учествује у руковођењу ревизијама система 
интерних контрола, ревизијама успешности 
пословања и ревизијама усаглашености посло-
вања;
- прати контролу спровођења датих препо-
рука, даје оцену и мишљење о припремљеним 
извештајима о обављеним ревизијама;
- учествује у вршењу провере примене закона, 
провере поштовања правила интерне контро-
ле и оцени система интерне контроле у погле-
ду њихове адекватности и потпуности;
- пружа савете руководству и запосленима;
- израђује извештаје са предлогом мера о 
резултатима ревизије;
- помаже руководиоцу интерне ревизије у 
руковођењу, планирању, организовању и над-
зирању спровођења интерне ревизије;
- примењује професионалне и етичке стандарде;
- израђује нацрт стратешког и годишњег пла-
на ревизије и сачињава годишње, периодич-
не извештаје за послове које се реализују у 
извештајном периоду, сарађује са буџетском 
инспекцијом;
- сачињава годишње и периодичне извештаје 
за послове које реализује у извештајном 
периоду;
- учествује у ревизији коришћења средстава 
ЕУ и других међународних организација;
- обавља и друге послове које одреди руково-
дилац Групе.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне области економске науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студија-
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ма на факултету, положен државни стручни 
испит, најмање 3 године радног искуства у 
струци, од чега најмање једна година радног 
искуства на пословима ревизије, финансијске 
контроле или рачуноводствено-финансијс-
ким пословима, положен испит за овлашће-
ног интерног ревизора у јавном сектору, као 
и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

Место рада: Београд, Булевар Михајла Пупи-
на 2.

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. У свакој фази 
изборног поступка врши се вредновање кан-
дидата и само кандидат који испуни унапред 
одређено мерило за проверу одређене компе-
тенције у једној фази изборног поступка може 
да учествује у провери следеће компетенције 
или наредној фази.

Кандидатима који учествују у изборном 
поступку прво се проверавају опште функцио-
налне компетенције, и то:
Опште функционалне компетенције:
• организација и рад државних органа Репу-
блике Србије – провераваће се путем теста 
(писмено);
• дигитална писменост – провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачу-
нару);
• пословна комуникација – провераваће се 
путем симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писме-
ност”, ако поседујете важећи сертификат, 
потврду или други одговарајући доказ о позна-
вању рада на рачунару и желите да на основу 
њега будете ослобођени тестирања компетен-
ције – „дгитална писменост“, неопходно је да 
уз пријавни образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу *Рад на рачунару), достави-
те и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату извр-
ши провера наведене компетенције, ако уви-
дом у достављени доказ не може потпуно да 
оцени поседовање ове компетенције.

IV Провера посебних функционалних 
компетенција: Након пријема извештаја о 
резултатима провере општих функционалних 
компетенција, међу кандидатима који су испу-
нили мерила за проверу општих функционал-
них компетенција, врши се провера посебних 
функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за 
област рада - нормативни послови (законодав-
ни процес) - провераваће се путем симулације 
(усмено).
Посебна функционална компетенција за радно 
место - прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о младима) – провера-
ваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно 
место - страни језик (енглески језик Б2 ниво) - 
провераваће се путем теста (писмено).

За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за 
област рада – финансијско-материјални посло-
ви (методе и поступци финансијског плани-

рања, анализе и извештавања) – провераваће 
се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за рад-
но место – прописи и акти из надлежности и 
организације органа (Национална стратегија 
за младе) – провераваће се путем симулације 
(усмено).
Посебна функционална компетенција за радно 
место – страни језик (енглески језик Б2 ниво) 
– провераваће се путем теста (писмено).

За радно место под редним бројем 3:
Посебна функционална компетенција за 
област рада – студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из различи-
тих извора, укључујући и способност критич-
ког вредновања и анализирања доступних 
информација) – провераваће се путем симу-
лације (писмено).
Посебна функционална компетенција за 
област рада – финансијско-материјални посло-
ви (методе и поступци финансијског плани-
рања, анализе и извештавања) – провераваће 
се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за рад-
но место – прописи и акти из надлежности и 
организације органа (Закон о министарствима) 
– провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно 
место – релевантни прописи и акти из дело-
круга радног места (Закон о спорту и Правил-
ник о одобравању и финансирању програма 
којима се остварује општи интерес у спорту) 
– провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 4:
Посебна функционална компетенција за 
област рада – студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из различи-
тих извора, укључујући и способност критич-
ког вредновања и анализирања доступних 
информација) – провераваће се путем симу-
лације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно 
место – прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о министарствима (дело-
круг рада Министарства омладине и спорта)) – 
провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно 
место – релевантни прописи и акти из дело-
круга радног места (Правилник о одобравању 
и финансирању програма којима се остварује 
општи интерес у спорту) – провераваће се 
путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 5:
Посебна функционална компетенција за 
област рада – нормативни послови (законо-
давни процес и примена номотехничких и 
правно-техничких правила за израду правних 
аката (усаглашеност прописа и општих аката 
у правном систему)) – провераваће се путем 
симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за рад-
но место – прописи и акти из надлежности и 
организације органа (Закон о министарствима) 
– провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно 
место – релевантни прописи и акти из дело-
круга радног места (Закон о спорту и Закон о 
општем управном поступку) – провераваће се 
путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 6:
Посебна функционална компетенција за 
област рада – нормативни послови (законо-
давни процес и примена номотехничких и 
правно-техничких правила за израду правних 
аката (усаглашеност прописа и општих аката 
у правном систему)) – провераваће се путем 
симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за рад-
но место – прописи и акти из надлежности и 
организације органа (Закон о министарствима 
и Правилник о унутрашњем уређењу и сис-
тематизацији радних места у Министарству 
омладине и спорта) – провераваће се путем 
симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно 
место – релевантни прописи и акти из дело-
круга радног места (Закон о спорту; Закон о 
Влади и Пословник о раду Владе) – провера-
ваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 7:
Посебна функционална компетенција за 
област рада – инспекцијски послови (основе 
прекршајног права и прекршајни поступак 
и поступак инспекцијског надзора и основе 
методологије анализе ризика) – провераваће 
се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за рад-
но место – прописи и акти из надлежности и 
организације органа (Закон о министарствима 
и Правилник о унутрашњем уређењу и сис-
тематизацији радних места у Министарству 
омладине и спорта) – провераваће се путем 
симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно 
место – релевантни прописи и акти из дело-
круга радног места (Закон о спорту и Закон о 
јавним скијалиштима) – провераваће се путем 
симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 8:
Посебна функционална компетенција за 
област рада – студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из различи-
тих извора, укључујући и способност критич-
ког вредновања и анализирања доступних 
информација) – провераваће се путем симу-
лације (усмено).
Посебна функционална компетенција за рад-
но место – прописи и акти из надлежности и 
организације органа (Закон о министарствима) 
– провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно 
место – релевантни прописи и акти из дело-
круга радног места (Закон о спорту и Закон 
о планирању и изградњи) – провераваће се 
путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 9:
Посебна функционална компетенција за 
област рада - студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из различи-
тих извора, укључујући и способност критич-
ког вредновања и анализирања доступних 
информација) – провераваће се путем симу-
лације (писмено).
Посебна функционална компетенција за рад-
но место – прописи и акти из надлежности и 
организације органа (Закон о министарствима) 
– провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно 
место – релевантни прописи и акти из дело-
круга радног места (Закон о јавним набавка-
ма и Закон о јавној својини) – провераваће се 
путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 10:
Посебна функционална компетенција за 
област рада – послови управљања програми-
ма и пројектима финансираним из фондова EУ 
(ИПА програмирање и приоритизација пројект-
них идеја, писање програмских и пројектних 
докумената) – провераваће се путем симула-
ције (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно 
место – релевантни прописи и акти из дело-
круга радног места (Зaкон о потврђивању 
Оквирног споразума између Републике Србије 
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и Европскe комисијe о правилима за спро-
вођење финансијске помоћи Европске уније 
Републици Србији у оквиру инструмента за 
претприступну помоћ (ИПА II)) – провераваће 
се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно 
место – страни језик (енглески језик Ц1 ниво) 
– провераваће се путем теста (писмено). 

За радно место под редним бројем 11:
Посебна функционална компетенција за 
област рада – послови управљања програми-
ма и пројектима финансираним из фондова 
EУ (Процес управљања пројектним циклусом 
у контексту ЕУ програма) – провераваће се 
путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно 
место – релевантни прописи и акти из дело-
круга радног места (Зaкон о потврђивању 
Оквирног споразума између Републике Србије 
и Европскe комисијe о правилима за спро-
вођење финансијске помоћи Европске уније 
Републици Србији у оквиру инструмента за 
претприступну помоћ (ИПА II)) – провераваће 
се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за радно 
место – страни језик (енглески језик Ц1 ниво) 
– провераваће се путем теста (писмено). 

За радно место под редним бројем 12:
Посебна функционална компетенција за 
област рада – студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из различи-
тих извора, укључујући и способност критич-
ког вредновања и анализирања доступних 
информација) – провераваће се путем симу-
лације (усмено).
Посебна функционална компетенција за рад-
но место – прописи и акти из надлежности и 
организације органа (Закон о министарствима) 
– провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно 
место – релевантни прописи и акти из дело-
круга радног места (Закон о заштити пода-
така о личности; Закон о информацијама од 
јавног значаја; Закон о безбедности и здрављу 
на раду) – провераваће се путем симулације 
(усмено).

За радно место под редним бројем 13:
Посебна функционална компетенција за 
област рада – послови јавних набавки (мето-
дологија за припрему и израду плана јавних 
набавки и облигациони односи) – провераваће 
се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за рад-
но место – прописи и акти из надлежности и 
организације органа (Закон о министарствима) 
– провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно 
место – релевантни прописи и акти из дело-
круга радног места (Уредба о предмету, усло-
вима, начину планирања централизованих 
јавних набавки и спровођењу поступка јавне 
набавке од стране Управе за заједничке посло-
ве републичких органа као тела за централи-
зоване јавне набавке) – провераваће се путем 
симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 14:
Посебна функционална компетенција за 
област рада – финансијско-материјални посло-
ви (Буџетски систем Републике Србије и тер-
минологија, стандарди, методе и процедуре из 
области буџетског рачуноводства и извешта-
вања) – провераваће се путем симулације 
(писмено).
Посебна функционална компетенција за рад-
но место – прописи и акти из надлежности и 
организације органа (Закон о министарствима) 

– провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за рад-
но место – релевантни прописи и акти из 
делокруга радног места (Правилник о зајед-
ничким критеријумима и стандардима за 
успостављање, функционисање и извешта-
вање о систему финансијског управљања и 
контроле у јавном сектору) – провераваће се 
путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 15:
Посебна функционална компетенција за 
област рада – финансијско-материјални посло-
ви (Буџетски систем Републике Србије и тер-
минологија, стандарди, методе и процедуре из 
области буџетског рачуноводства и извешта-
вања) – провераваће се путем симулације 
(писмено).
Посебна функционална компетенција за рад-
но место – прописи и акти из надлежности и 
организације органа (Закон о министарствима) 
– провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно 
место – релевантни прописи и акти из дело-
круга радног места (Правилник о стандардном 
класификационом контном плану за буџетски 
систем) – провераваће се путем симулације 
(писмено).

За радно место под редним бројем 16:
Посебна функционална компетенција за 
област рада – финансијско-материјални посло-
ви (Буџетски систем Републике Србије и тер-
минологија, стандарди, методе и процедуре из 
области буџетског рачуноводства и извешта-
вања) – провераваће се путем симулације 
(писмено).
Посебна функционална компетенција за рад-
но место – прописи и акти из надлежности и 
организације органа (Закон о министарствима) 
– провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно 
место – релевантни прописи и акти из дело-
круга радног места (Правилник о стандардном 
класификационом контном плану за буџетски 
систем) - провераваће се путем симулације 
(писмено).

За радно место под редним бројем 17:
Посебна функционална компетенција за 
област рада – послови руковођења (основи 
управљања људским ресурсима – провераваће 
се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за 
област рада – послови ревизије (методе и 
алати интерне ревизије и Повеља интерне 
ревизије, стратешки и годишњи план интерне 
ревизијe; спровођење годишњег плана интер-
не ревизије) – провераваће се путем симула-
ције (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно 
место – релевантни прописи и акти из дело-
круга радног места (Правилник о заједничким 
критеријумима за организовање и стандарди-
ма и методолошким упутствима за поступање 
и извештавање интерне ревизије у јавном 
сектору) – провераваће се путем симулације 
(писмено).
Посебна функционална компетенција за радно 
место – страни језик (енглески језик Б2 ниво) 
– провераваће се путем теста (писмено). 

За радно место под редним бројем 18:
Посебна функционална компетенција за 
област рада – послови ревизије (методе и 
алати интерне ревизије и Повеља интерне 
ревизије, стратешки и годишњи план интерне 
ревизијe) – провераваће се путем симулације 
(писмено).
Посебна функционална компетенција за радно 
место – релевантни прописи и акти из дело-

круга радног места (Правилник о заједничким 
критеријумима за организовање и стандарди-
ма и методолошким упутствима за поступање 
и извештавање интерне ревизије у јавном 
сектору) – провераваће се путем симулације 
(писмено).
Посебна функционална компетенција за радно 
место – страни језик (енглески језик Б2 ниво) 
– провераваће се путем теста (писмено). 

V Провера понашајних компетенција: 
Понашајне компетенције (управљање инфор-
мацијама, управљање задацима и оствари-
вање резултата, оријентација ка учењу и 
променама, изградња и одржавање профе-
сионалних односа, савесност, посвећеност и 
интегритет и управљање људским ресурсима) 
– провераваће се путем психометријских тес-
това, узорка понашања и интервјуа базираном 
на компетенцијама.

VI Интервју са комисијом и вредновање 
кандидата за конкретно извршилачко 
радно место: Процена мотивације за рад на 
радном месту и прихватање вредности држав-
них органа – провераваће се путем интервјуа 
са комисијом (усмено).

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

VII Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве за конкурс: Министарство 
омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, 
11070 Београд, са назнаком „За јавни конкурс 
за попуњавање извршилачких радних места”.

VIII Лице које је задужено за давање 
обавештења: Весна Стругар, тел. 011/311-
7581, Министарство омладине и спорта, од 
12.00 до 14.00 часова.

IX Општи услови за запослење: држављ- 
анство Републике Србије; да је учесник кон-
курса 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 нај-
мање шест месеци.

X Рок за подношење пријава: Рок за под-
ношење пријава је осам дана и почиње да 
тече наредног дана од дана оглашавања кон-
курса у периодичном издању огласа Национал-
не службе за запошљавање.

XI Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интер-
нет презентацији Службе за управљање 
кадровима и Министарства омладине и спорта 
или у штампаној верзији на писарници Минис-
тарства омладине и спорта, Београд, Булевар 
Михајла Пупина 2.

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

Подносиоци пријаве се обавештавају о 
додељеној шифри у року од три дана од прије-
ма пријаве, достављањем наведеног податка 
на начин који је у пријави назначио за доставу 
обавештења.

XII Докази које прилажу кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног 
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поступка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом: оригинал или оверена фотоко-
пија уверења о држављанству; оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књи-
ге 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 положе-
ним правосудним испитом уместо доказа о 
положеном државном стручном испиту, под-
носе доказ о положеном правосудном испи-
ту); оригинал или оверена фотокопија доказа 
о радном искуству у струци (потврда, решење 
и други акти из којих се види на којим посло-
вима, у ком периоду и са којом стручном спре-
мом је стечено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јав-
ни 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 бележ-
ника (изузетно у градовима и општинама у 
којима нису именовани јавни бележници, при-
ложени докази могу бити оверени у основ-
ним судовима, судским јединицама, пријем-
ним 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 општин-
ским управама.

XIII Рок за подношење доказа: Кандида-
ти који су успешно прошли претходне фазе 
изборног поступка, пре интервјуа са Конкур-
сном 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 осно-
ву 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 омладине и 
спорта. 

XIV 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 у 
року од шест месеци од дана заснивања рад-
ног односа. Кандидати без положеног испита 
за инспектора (за радно место под редним 
бројем 8.) примају се на рад под условом да 
тај испит положе у року од шест месеци од 
дана заснивања радног односа. Кандидати 
без положеног испита за овлашћеног интер-
ног ревизора у јавном сектору (за радна места 
под редним бр. 18 и 19) примају се на рад под 
условом да тај испит положе у року од шест 
месеци од дана заснивања радног односа.

Чланом 9 Закона о државним службеницима 
прописано је да су кандидатима при запошља-
вању у државни орган, под једнаким условима 
доступна сва радна места и да се избор кан-
дидата врши на основу провере компетенција. 

Кандидати са положеним државним струч-
ним испитом, положеним испитом за инспек-
тора или положеним испитом за овлашћеног 
интерног ревизора немају предност у избор-
ном поступку у односу на кандидате без поло-
женог државног стручног испита, положеног 
испита за инспектора и положеног испита за 
овлашћеног интерног ревизора.

XV Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом 
о јавном конкурсу, на основу података наве-
дених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни 
поступак ће се спровести, почев од 8. новем-
бра 2021. године, о чему ће учесници конкур-
са бити обавештени на начин који су навели у 
својим пријавама.

Провера општих функционалних компетен-
ција и понашајних компетенција ће се обавити 
у Служби за управљање кадровима, у Палати 
„Србија” Нови Београд, Булевар Михајла Пупи-
на број 2 – (источно крило). Провера посеб-
них функционалних компетенција и интер-
вју са Конкурсном комисијом ће се обавити у 
просторијама Министарства омладине и спор-
та, у Палати „Србија”, Нови Београд, Булевар 
Михајла Пупина број 2 – (источно крило). Учес-
ници 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 или путем телегра-
ма) које наведу у својим обрасцима пријаве. 

Напомена: Документа о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима/уверење 
о положеном правосудном испиту. Одред-
бом чл. 9 и 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 
и 95/18 – атентично тумачење) прописано је, 
између осталог, да у поступку који се покреће 
по захтеву странке орган може да врши увид, 
прибавља и обрађује личне податке о чиње-
ницама о којима се води службена евиденција 
када је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави да ће те податке при-
бавити сама. 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, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви потребни докази у ори-
гиналу или фотокопији овереној код јавног 
бележника (изузетно у градовима и општина-
ма у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основ-
ним судовима, судским јединицама, пријем-
ним канцеларијама основних судова, односно 
општинским управама, као поверени посао), 
биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју је именовао министар омладине и спорта.

Овај конкурс се објављује на интернет пре-
зентацији (www.mos.gov.rs) и огласној табли 
Министарствa омладине и спорта, на интернет 
презентацији Службе за управљање кадро-
вима: www.suk.gov.rs, на порталу е-Управе 
и на интернет презентацији, огласној табли 
и у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

На интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима: www.suk.gov.rs може се 
погледати опис послова оглашеног радног 
места.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и гла-
голи у овом огласу који су употребљени у муш-
ком граматичком роду, односе се без дискри-
минације и на особе женског пола.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КОМИСИЈА ЗА КОНТРОЛУ

ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ
Београд, Кнеза Милоша 20

На основу члана 72 став 1 Закона о држав-
ним службеницима („Службени гласник РСˮ, 
бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 
64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 
94/17 и 95/18), члана 9 став 3 Уредбе о интер-
ном и јавном конкурсу за попуњавање радних 
места у државним органима („Службени глас-
ник РС”, бр. 2/19 и 67/21), Закључка, Одбо-
ра за административно-буџетска и мандат-
но-имунитетска питања Народне скупштине, 
о давању сагласности Комисији за контролу 
државне помоћи за заснивање радног односа 
са новим лицима и додатно радно ангажовање 
21, број: 112-25/21-2 од 28. јануара 2021. годи-
не, члана 3 ст. 10-12 и члана 26 став 3 Правил-
ника о попуњавању радних места у Комисији 
за контролу државне помоћи, број 110-00-
00026/2021-01/5 од 19. августа 2021. године 
и Одлуке председника Комисије за контролу 
државне помоћи број 111-00-00020/2021-01 од 
23. септембра 2021. године, у Комисији за кон-
тролу државне помоћи оглашава се:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

I Датум оглашавања: 20. октобар 2021. 
године. Датум истека рока за пријављивање је 
28. октобар 2021. године.

II Орган у коме се попуњава положај: 
Комисија за контролу државне помоћи, Бео-
град, Кнеза Милоша 20. 

III Положај који се попуњава:

Секретар Комисије за контролу 
државне помоћи, радно место 

државног службеника на положају 
(друга група положаја)

1 извршилац

Опис послова: Руководи и организује рад 
Стручне службе (Одељења за контролу 
државне помоћи) и Пратеће службе (Одељења 
за опште, правне и финансијске послове); пла-
нира, усмерава, усклађује и надзире рад обе 
службе; даје упутства, распоређује послове и 
одређује овлашћено службено лице за спро-
вођење поступка; припремa седнице Саве-
та, предлаже дневни ред, финансијски план 
и кадровски план председнику Комисије; 
подноси иницијативе председнику Комисије 
за доношење, измену и допуну општих ака-
та Комисије; сарађује са државним и другим 
органима, као и са међународним органи-
ма и организацијама у обављању послова из 
надлежности Комисије; врши администра-
тивне и финансијске послове неопходне за 
текуће функционисање Комисије када органи-
ма Комисије истекне мандат до избора нових 
органа; израђује шестомесечни извештај о 
раду служби Комисије који доставља Саве-
ту; израђује Информатор о раду и извештај 
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о раду Комисије; стара се о вођењу регистра 
државне помоћи и de minimis помоћи; иницира 
спровођење секторских анализа мера државне 
помоћи; обавља и друге послове по налогу 
председника Комисије. Секретар је одговоран 
председнику Комисије и Савету Комисије за 
рад Стручне и Пратеће службе и за свој рад.

Услови: стечено високо образовање на 
основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, да испуњава опште 
услове за рад у државним органима, да има 
положен државни стручни испит, да има иску-
ства у руковођењу и раду у државним органи-
ма и најмање седам година искуства у струци, 
као и да поседује потребне компетенције за 
рад на радном месту.

Место рада: Београд.

IV Компетенције које се проверавају 
у изборном поступку: Изборни поступак 
спроводи се из више обавезних фаза у којима 
се проверавају опште функционалне, посеб-
не функционалне и понашајне компетенције 
и фазе у којој се спроводи интервју са коми-
сијом.

Кандидатима који учествују у изборном 
поступку прво се проверавају опште функцио-
налне компетенције.

Провера општих функционалних компе-
тенција:
1. организација и рад државних органа РС – 
провераваће се путем теста (писмено);
2. дигитална писменост – провераваће се 
решавањем задатака (практичним радом на 
рачунару); 
3. пословна комуникација – провераваће се 
путем симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост“ 
(поседовање знања и вештина у основама 
коришћења рачунара, основама коришћења 
интернета, обради текста и табела, табеларне 
калкулације), ако кандидат поседује важећи 
сертификат, потврду или други одговарајући 
доказ о поседовању знања и вештина из наве-
дених области, на траженом нивоу и жели да 
на основу њега буде ослобођен тестирања 
компетенције – „дигитална писменост“, нео-
пходно је да уз пријавни образац (уредно и 
у потпуности попуњен у делу *Рад на рачу-
нару), достави и тражени доказ у оригиналу 
или овереној фотокопији. Конкурсна комисија 
може одлучити да се кандидату изврши про-
вера наведене компетенције, ако увидом у 
достављени доказ не може потпуно да оцени 
поседовање ове компетенције.

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

Провера посебних функционалних ком-
петенција: Након пријема извештаја о резул-
татима провере општих функционалних ком-
петенција, 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 руковођења (органи-
зационо понашање) – провераваће се путем 
усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - познавање прописа 
из надлежности и организације органа (Закон 
о контроли државне помоћи, Уредба о начи-
ну и поступку пријављивања државне помоћи, 
Уредба о правилима за доделу државне 
помоћи, Уредба о условима и критеријумима 
усклађености регионалне државне помоћи, 
Упутство за оцењивање усклађености реги-
оналне државне помоћи, Уредба о условима 
и критеријумима усклађености хоризонталне 
државне помоћи и Статут Комисије за контро-
лу државне помоћи) – провераваће се путем 
усмене симулације.
3. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - познавање релевант-
них прописа и акти из делокруга радног места 
(Закон о општем управном поступку, Закон о 
раду, Закон о државним службеницима) – про-
вераваће се путем усмене симулације.

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
компетенција могу се наћи на интернет стра-
ници Комисије за контролу државне помоћи 
www.kkdp.gov.rs.

Провера понашајних компетенција: Пона-
шајне компетенције (управљање информа-
цијама, управљање задацима и остваривање 
резултата, оријентација ка учењу и промена-
ма, изградња и одржавање професионалних 
односа, савесност, посвећеност и интегритет, 
управљање људским ресурсима и стратешко 
управљање) – провераваће се путем психо-
метријских тестова и интервјуа базираном на 
компетенцијама.

Интервју са Конкурсном комисијом и 
вредновање кандидата за радно место: 
Процена мотивације за рад на радном месту 
и прихватање вредности државних органа – 
провераваће се путем интервјуа са Конкурс-
ном комисијом (усмено).

V Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве: Пријаве на конкурс шаљу 
се електронским путем, на адресу: konkurs@
kkdp.gov.rs, са назнаком у предмету имејла „За 
јавни конкурс за попуњавање положаја”.

Чланом 16 Уредбе о интерном и јавном конкур-
су за попуњавање радних места у државним 
органима прописано је да се пријаве на јав-
ни конкурс могу поднети на начин који одре-
ди конкурсна комисија, електронским путем, 
поштом или непосредно на адресу наведену у 
тексту огласа. 

У складу са претходно наведеним, имајући 
у виду да се пријава подноси електронским 
путем, на месту које је предвиђено за потпис 
потребно је да кандидат напише своје име и 
презиме, а потписује је непосредно пре почет-
ка прве фазе изборног поступка.

Конкурсна комисија ће одбацити као недо-
пуштену пријаву поднету на другачији начин, 
односно на другу адресу која није дефинисана 
у тексту огласа. 

VI Лице задужено за давање обавештења 
о конкурсу: Мирјана Потпара, тел. 066/8668-
709 од 9.00 до 13.00 часова.

VII Општи услови за запослење: 
држављанство Републике Србије; да је кан-
дидат пунолетан; да кандидату раније није 

престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа и да 
није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци.

VIII Рок за подношење пријава: Рок за 
подношење пријава је 8 дана и почиње да 
тече наредног дана од дана објављивања 
јавног конкурса у периодичном издању огла-
са Националне службе за запошљавање. Кон-
курсна комисија ће сматрати за благовремено 
поднете пријаве оне пријаве које су послате 
до 24 часа последњег дана рока.

IX Пријава на јавни конкурс: Пријава на 
јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве 
који је доступан на интернет страници Коми-
сије за контролу државне помоћи. Приликом 
предаје пријаве на јавни конкурс пријава 
добија шифру под којом подносилац пријаве 
учествује у даљем изборном поступку. Под-
носилац пријаве се обавештава о додељеној 
шифри у року од три дана од пријема пријаве, 
достављањем наведеног податка на контакт 
(број телефона или електронску адресу), коју 
је у пријави назначио за доставу обавештења. 
Шифра пријаве уноси се у образац пријаве 
након што конкурсна комисија састави списак 
кандидата међу којима се спроводи изборни 
поступак. Доказ који се прилаже уз образац 
пријаве је писани доказ о знању рада на рачу-
нару.

X 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 фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених; ориги-
нал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; оригинал или ове-
рена фотокопија доказа о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним орга-
нима (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 стру-
ци (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 јав-
ни 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 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 фото-
копији која је оверена код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцела-
ријама основних судова, односно општинским 
управама, као поверени посао). Као доказ се 
могу приложити и фотокопије докумената 
које су оверене пре 1. марта 2017. године у 
основним судовима, односно општинским 
управама. Фотокопије докумената које нису 
оверене од надлежног органа неће се разма-
трати.
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Администрација и управа

Одредбом чл. 9 и 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС“, број 
18/16) прописано је, поред осталог, да орган 
може да врши увид, прибавља и обрађује лич-
не податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција, осим ако странка изри-
чито изјави да ће те податке прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених и уве-
рење о положеном државном стручном испиту 
за рад у државним органима, односно уверење 
о положеном правосудном испиту.

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

XI Рок за подношење доказа: Кандида-
ти који су успешно прошли претходне фазе 
изборног поступка, пре интервјуа са Конкур-
сном 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 дока-
зе који се прилажу у конкурсном поступку, 
односно који на основу достављених или при-
бављених доказа не испуњавају услове за 
запослење, писмено се обавештавају да су 
искључени из даљег изборног поступка.

Докази у оригиналу или овереној фотокопији 
достављају се непосредно на адресу послов-
них просторија Комисије за контролу државне 
помоћи Сремска 3-5, Београд или поштом на 
адресу Кнеза Милоша 20, Београд. 

Лице које нема положен државни струч-
ни испит дужно је да исто наведе у обрасцу 
пријаве, да пријави полагање тог испита у 
Министарству државне управе и локалне 
самоуправе у року од пет дана од дана истека 
рока за подношење пријава на конкурс и да 
Комисији за контролу државне помоћи дос-
тави доказ о положеном државном стручном 
испиту у року од 20 дана од дана истека рока 
за подношење пријава на јавни конкурс за 
попуњавање положаја у Комисији за контро-
лу државне помоћи.

XII Трајање рада на положају: Рад на 
положају траје пет година.

XIII Датум и место провере компетен-
ција кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовреме-
не, допуштене, разумљиве, потпуне и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јав-
ном конкурсу, на основу података наведених у 
обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак 
ће се спровести, почев од 9. новембра 2021. 
године, о чему ће кандидати бити обавештени, 
најмање три дана пре отпочињања изборног 
поступка, на начин који је кандидат у прија-
ви означио за пријем обавештења у вези 
са конкурсом. 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене.

Провера општих функционалних компетен-
ција, посебних функционалних компетен-
ција, понашајних компетенција и интервју са 
Конкурсном комисијом обавиће се у послов-
ним просторијама Комисије за контролу 
државне помоћи, о чему ће кандидати бити 
обавештени. 

На почетку сваке фазе изборног поступка кан-
дидати се обавештавају о томе кад почиње 
провера компетенција у истој или наредној 
фази изборног поступка.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју је именовао председник Комисије за кон-
тролу државне помоћи.

Овај конкурс се објављује на интернет пре-
зентацији (www.kkdp.gov.rs) и огласној таб-
ли Комисије за контролу државне помоћи, на 
порталу е-Управе, на интернет презентацији, 
огласној табли и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и гла-
голи у овом огласу који су употребљени у муш-
ком граматичком роду, односе се без дискри-
минације и на особе женског пола.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
КАДРОВИМА

На основу члана 54 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 
81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 
67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 
94/17, 95/18 и 157/20), члана 9 став 1 Уредбе 
о интерном и јавном конкурсу за попуњавање 
радних места у државним органима („Службе-
ни гласник РС”, број 2/19 и 67/21) и Закључ-
ка Комисије за давање сагласности за ново 
запошљавање и додатно радно ангажовање 
код корисника јавних средстава 51 број: 112-
2791/2021 од 30. марта 2021. године, Служба 
за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се попуњавају радна мес-
та: Служба за управљање кадровима, Нови 
Београд, Булевар Михајла Пупина 2.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за послове стручне 
подршке у организацији поступка 

провере компетенција
у звању млађи саветник, у Одељењу за 
спровођење поступка одабира кадрова, 

у Сектору за одабир и развој кадрова
1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми и орга-
низацији провере општих функционалних ком-
петенција које се вреднују у изборном поступ-
ку за извршилачка радна места и положаје; 
води евиденцију, прикупља податке и учест-
вује у изради извештаја о резултатима про-
вере општих функционалних компетенција 
кандидата; учествује у припреми и организа-
цији провере понашајних компетенција које се 
вреднују у изборном поступку за извршилачка 
радна места и положаје; води евиденцију, при-
купља податке и учествује у изради извештаја 
о резултатима провере понашајних компетен-
ција кандидата; прикупља податке и учествује 
у изради извештаја о спроведеним поступцима 
попуњавања радних места у органима; учест-
вује у развоју нових техника и инструмената 
за процену компетенција за потребе одабира 
кадрова и анализе индивидуалних потенцијала 
за развој; обавља и друге послове по налогу 
начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне области психолошке науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, положен државни стручни 
испит, најмање једна година радног искуства 
у струци или најмање пет година радног стажа 
у државним органима, као и потребне компе-
тенције за обављање послова радног места.

2. Радно место за праћење ефеката 
управљања каријером, у звању 

саветник
у Центру за управљање каријером 

државних службеника, у Сектору за 
одабир и развој кадрова

1 извршилац

Опис послова: Анализира потребе и учест-
вује у развоју техника и инструмената за раз-
вој каријере државних службеника; учествује 
у изради годишњег аналитичког извештаја 
о вредновању радне успешности државних 
службеника на нивоу државне управе; предла-
же и спроводи различите методолошке присту-
пе у истраживању ефеката активности у вези 
са управљањем каријером; пружа стручну 
помоћ руководиоцима у вези са спровођењем 
поступака вредновања радне успешности; 
анализира стање и учествује у изради пред-
лога аката о одређивању компетенција за рад 
државних службеника; припрема мишљења 
и образложења правних аката које предлаже 
Служба а у вези са одређивањем компетен-
ција за рад државних службеника и методо-
логијом за праћење стања у вези са одливом 
кадрова; учествује у креирању програма обуке 
и утврђивању критеријума и мерила за вред-
новање програма стручног усавршавања за 
потребе Националне академије за јавну упра-
ву; сарађује са непосредним руководиоцима 
и јединицама за кадрове у циљу сагледавања 
потреба и могућности органа државне управе 
у реализацији каријерних циљева државних 
службеника, посебно лица на положају; ана-
лизира стање у вези са мобилношћу држав-
них службеника и службеника на интерном 
тржишту рада и припрема извештаје; обавља 
и друге послове по налогу шефа Центра.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистич-
ких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, 
положен државни стручни испит, најмање три 
године радног искуства у струци, као и потреб-
не компетенције за обављање послова радног 
места.

3. Радно место за аналитичке 
послове, у звању саветник

у Одсеку за анализу радних места 
и планирање кадрова, у Сектору за 

аналитичке послове
1 извршилац

Опис послова: Израђује анализе и извештаје 
у вези са припремом предлога кадровског пла-
на и спровођењем кадровског плана органа; 
учествује у провери правилности израда обра-
заца коначних описа радних места и усклађе-
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ности описа послова радних места у предло-
гу правилника органа са обрасцима коначних 
описа; учествује у провери испуњености усло-
ва за попуњавање извршилачких радних мес-
та и израђује анализе у вези са покренутим и 
спроведеним конкурсним поступцима у органи-
ма; прикупља и обрађује податке и учествује 
у изради анализа у поступку израде Посебног 
каталога звања; обрађује прикупљене податке 
и израђује месечне извештаје о броју и струк-
тури запослених у органима; прикупља подат-
ке за израду акта о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Служби; при-
према извештаје из делокруга Одсека; обавља 
и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистич-
ких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит, најмање три 
године радног искуства у струци, као и потреб-
не компетенције за обављање послова радног 
места. 

III Фазе изборног поступка и учешће 
кандидата: Сагласно одредбама члана 9 Зако-
на о државним службеницима, прописано је да 
су кандидатима при запошљавању у државни 
орган под једнаким условима доступна сва рад-
на места и да се избор кандидата врши на осно-
ву провере компетенција. 

Изборни поступак спроводи се из више обавез-
них фаза и то следећим редоследом: провера 
општих функционалних компетенција, провера 
посебних функционалних компетенција, про-
вера понашајних компетенција и интервју са 
комисијом.

Кандидат који не испуни унапред одређено 
мерило за проверу одређене компетенције или 
се не одазове позиву да учествује у провери 
једне компетенције, искључује се из даљег 
тока изборног поступка, о чему ће бити оба-
вештен на начин који је у пријави назначио за 
доставу обавештења.

1. Провера општих функционалних ком-
петенција за сва изршилачка радна места:
- организација и рад државних органа Репу-
блике Србије – провераваће се путем теста;
- дигитална писменост – провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачу-
нару);
- пословна комуникација – провераваће се 
писаном симулацијом.

Напомена: у погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писме-
ност”, ако поседујете важећи сертификат, 
потврду или други одговарајући доказ о позна-
вању рада на рачунару, на траженом нивоу и 
желите да на основу њега будете ослобођени 
тестирања компетенције – дигитална писме-
ност, 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 одлу-
ку да ли може или не може да прихвати доказ 
који сте приложили уместо тестовне провере.

Информације o материјалимa за припрему 
кандидата за проверу општих функционалних 

компетенција могу се наћи на веб-сајту Служ-
бе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

2. Провера посебних функционалних 
компетенција: Након пријема извештаја о 
резултатима провере општих функционалних 
компетенција, међу кандидатима који су испу-
нили мерила за проверу општих функционал-
них компетенција, врши се провера посебних 
функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1 
(радно место за послове стручне подрш-
ке у организацији поступка провере ком-
петенција):
1. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место (страни језик – енглески 
језик, ниво Б1) – провераваће се писмено 
путем теста.

Напомена: Ако учесник конкурса поседу-
је важећи сертификат, потврду или други 
одговарајући доказ о знању енглеског јези-
ка на траженом нивоу, и жели да на основу 
њега буде ослобођен тестирања компетен-
ције знање страног језика, неопходно је да 
уз пријавни образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу *Знање страних језика који су 
тражени конкурсом), достави и тражени доказ 
у оригиналу или овереној фотокопији. Коми-
сија може одлучити да се кандидату изврши 
провера наведене компетенције, ако увидом у 
достављени доказ не може потпуно да оцени 
поседовање ове компетенције.

2. Посебна функционална компетенција за 
област рада послови управљања људским 
ресурсима (управљање људским ресурсима 
базирано на компетенцијама; добра пракса у 
области управљања људским ресурсима у јав-
ном сектору) – провераваће се писано путем 
есеја.
3. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – професионално 
окружење (оквир политике управљања људ-
ским ресурсима у државној управи Републике 
Србије) – провераваће се писано путем есеја.
4. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – релевантни прописи 
из делокруга радног места (Закон о држав-
ним службеницима; Уредба о интерном и јав-
ном конкурсу за попуњавање радних места у 
државним органима) - провераваће се писано 
путем есеја.

За радно место под редним бројем 2 
(радно место за праћење ефеката упра-
вљања каријером):
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада управљање људским ресурсима 
(управљање људским ресурсима базирано 
на компетенцијама) – провераваће се писано 
путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – релевантни прописи 
из делокруга радног места (Закон о државним 
службеницима; Уредба о одређивању компе-
тенција за рад државних службеника) – прове-
раваће се писано путем симулације.
3. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – професионално 
окружење (стратегија реформе јавне управе; 
Акциони план за спровођење реформе јавне 
управе) - провераваће се усмено путем симу-
лације.

За радно место под редним бројем 3 
(радно место за аналитичке послове):
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада управљање људским ресурсима 
(управљање људским ресурсима базирано 

на компетенцијама) – провераваће се писано 
путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи и акти из 
надлежности и организације органа (Правил-
ник о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у Служби за управљање кадро-
вима) – провераваће се писано путем симула-
ције.
3. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – релевантни пропи-
си из делокруга радног места (Уредба о раз-
врставању радних места и мерилима за опис 
радних места државних службеника; Уредба 
о одређивању компетенција за рад државних 
службеника) – провераваће се писано путем 
симулације.

3. Понашајне компетенције за сва извр-
шилачка радна места: Понашајне компе-
тенције: управљање информацијама; упра-
вљање задацима и остваривање резултата; 
оријентација ка учењу и променама; изградња 
и одржавање професионалних односа; савес-
ност, посвећеност и интегритет – провераваће 
се путем психометријских тестова и интервјуа 
базираном на компетенцијама. 

4. Интервју са комисијом и вредновање 
кандидата за сва извршилачка радна 
места: Процена мотивације за рад на радном 
месту и прихватање вредности државних орга-
на – провераваће се путем интервјуа са коми-
сијом (усмено).

IV Место рада за сва извршилачка радна 
места: Нови Београд, Булевар Михајла Пупи-
на 2.

V Трајање радног односа: За сва оглаше-
на радна места, радни однос се заснива на 
неодређено време.

VI Рок за подношење пријава на јавни 
конкурс је осам дана и почиње да тече наред-
ног дана од дана оглашавања јавног конкурса 
у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање – у листу „Послови”.

VII Пријава на јавни конкурс врши се на 
одговарајућим Обрасцима пријава који су за 
свако радно место доступни на интернет пре-
зентацији Службе за управљање кадровима 
или у штампаној верзији на писарници Службе 
за управљање кадровима, Нови Београд, Буле-
вар Михајла Пупина 2.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује у даљем изборном поступ-
ку. Подносиоци пријаве се обавештавају о 
додељеној шифри у року од три дана од дана 
пријема пријаве, на начин који су навели у 
пријави.

VIII Остали докази које прилажу кан-
дидати који су успешно прошли фазе 
изборног поступка пре интервјуа са Кон-
курсном комисијом:
- уверење о држављанству;
- извод из матичне књиге рођених;
- диплома или уверења којом се потврђује 
врста и степен стручне спреме/образовања 
која је наведена у условима за радно место;
- доказ о радном искуству у струци (потвр-
де, решења и други акти којима се доказује 
на којим пословима, у ком периоду и са којом 
врстом и степеном стручне спреме/образо-
вања је стечено радно искуство);
- уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима (кандида-



Бесплатна публикација о запошљавању 2320.10.2021. |  Број 956 |   

Администрација и управа

ти са положеним правосудним испитом, уместо 
доказа о положеном државном стручном испи-
ту, подносе уверење о положеном правосуд-
ном испиту); 
- државни службеник који се пријављује на 
јавни конкурс, уместо уверења о држављан-
ству и извода из матичне књиге рођених 
подноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради 
или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фото-
копији која је оверена код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцела-
ријама 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 основ-
ним судовима, односно општинским управама. 
Фотокопије докумената које нису оверене од 
надлежног органа неће се разматрати.

Сви докази прилажу се на српском језику, у 
супротном морају бити преведени и оверени 
од стране овлашћеног судског тумача. Дипло-
ма којом се потврђује врста и степен струч-
не спреме/образовања, а која је стечена у 
иностранству мора бити нострификована.

Напомена: Одредбама члана 9 и 103 Зако-
на о општем управном поступку („Службени 
гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018 – аутен-
тично тумачење) прописано је, између оста-
лог, 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 стран-
ка изричито изјави да ће те податке приба-
вити сама. Документа о чињеницама о којима 
се води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима, односно 
уверење о положеном правосудном испиту, 
уверење да кандидат није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци и потврда да 
учеснику конкурса раније није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа.

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

IX Рок за подношење доказа: Kандида-
ти који су успешно прошли претходне фазе 
изборног поступка, пре интервјуа са Конкурс-
ном 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 дока-
зе који се прилажу у конкурсном поступку, 
односно који на основу достављених или при-
бављених доказа не испуњавају услове за 
запослење, писмено се обавештавају да су 
искључени из даљег изборног поступка. Дока-
зи се достављају на адресу Службе за упра-
вљање кадровима, Палатa „Србија“, 11070 
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 
(источно крило).

X Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступ-
ку: Са учесницима конкурса чије су пријаве 

благовремене, допуштене, разумљиве и пот-
пуне и који испуњавају услове предвиђене 
огласом о јавном конкурсу, на основу подата-
ка наведених у обрасцу пријаве на конкурс, 
изборни поступак ће се спровести, почев од 
8. новембра 2021. године, о чему ће кандида-
ти бити обавештени на бројеве телефона или 
електронске адресе које су навели у својим 
пријавама.

Провере општих функционалних компетен-
ција, посебних функционалних компетенција, 
понашајних компетенција и интервју са Кон-
курсном комисијом ће се обавити у Служби за 
управљање кадровима, Палатa „Србија“ Нови 
Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2 (источ-
но крило). Учесници конкурса који су успешно 
прошли једну фазу изборног поступка оба-
вештавају се о датуму, месту и времену спро-
вођења наредне фазе изборног поступка на 
контакте (бројеве телефона или електронске 
адресе) које наведу у својим пријавама.

XI Општи услови за запослење: држав- 
љанство Републике Србије; да је учесник кон-
курса 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 нај-
мање шест месеци.

XII Лица задужена за давање информа-
ција о конкурсу, радним данима у перио-
ду од 10 до 12 часова: Марија Станојевић и 
Алекса Јовичић, број телефона: 011/3112-147, 
Служба за управљање кадровима.

XIII Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на конкурс: Пријаве на 
конкурс шаљу се поштом или се предају непо-
средно на писарници Службе за управљање 
кадровима, Палатa „Србија”, Нови Београд, 
Булевар Михајла Пупина бр. 2 (источно кри-
ло), са назнаком „За јавни конкурс за попуња-
вање извршилачког радног места” (назив рад-
ног места).

НАПОМЕНE: Кандидати који први пут заснивају 
радни однос у државном органу подлежу проб-
ном раду од 6 месеци. Кандидати без положе-
ног државног стручног испита примају се на 
рад под условом да тај испит положе до окон-
чања пробног рада. Кандидати са положеним 
државним стручним испитом немају предност у 
изборном поступку у односу на кандидате без 
положеног државног стручног испита.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве, биће одбачене 
решењем Конкурсне комисије.

Овај конкурс се објављује на интернет презен-
тацији и огласној табли Службе за управљање 
кадровима, на порталу е-управе, на интернет 
презентацији, огласној табли и периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и гла-
голи у овом огласу који су употребљени у 
мушком граматичком роду, односе се без дис-
криминације и на особе женског пола.

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, 
ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

На основу члана 54 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 
81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 
67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 
94/17, 95/18 и 157/20), члана 9 став 1 Уред-
бе о интерном и јавном конкурсу за попуња-
вање радних места у државним органима 
(„Службени гласник РС“, број 2/19 и 67/21) и 
Закључка Комисије за давање сагласности за 
ново запошљавање и додатно радно ангажо-
вање код корисника јавних средстава 51 Број: 
112-7072/2021 од 29. јула 2021. године и 51 
Број:112-7814/2021 од 27. августа 2021. годи-
не, Министарство трговине, туризма и телеко-
муникација оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуња-
вају: Министарство трговине, туризма и теле-
комуникација, Београд, Немањина 22-26.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за анализу ефеката 
развоја услуга и брендинга, у звању 

саветник
Сектор за трговину, услуге и политику 
конкуренције, Група за развој услуга и 

националног бренда Србије
1 извршилац

Опис послова: Прати процесе и активности 
који су у функцији развоја и унапређења сек-
тора услуга; прати и анализира ефекте раз-
воја услуга и националног бренда Србије и 
извршава пројектне активности у области раз-
воја услуга и националног бренда; израђује 
извештаје о ефектима развоја услуга и брен-
динга; учествује у припреми стручних основа 
за дефинисање мера за имплементацију стра-
тешког оквира за развој и унапређење секто-
ра услуга, као и припреми стручних основа за 
израду прописа из области услуга и брендин-
га; учествује у раду међуресорских група и 
комисија и стручних скупова; прати прописе 
и учествује у транспозицији европског законо-
давства из области услуга у националне про-
писе; обавља и друге послове по налогу руко-
водиоца Групе.

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

2. Радно место за анализу и 
извештавање, у звању саветник

Секретаријат Министарства,  
Одељење за финансијске послове,  
Група за планирање, израду буџета  

и извештавање
1 извршилац

Опис послова: Израђује периодичне 
извештаје о извршењу буџета по свим еко-
номским класификацијама, функцијама и про-
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грамима на нивоу Mинистарства и извештаје 
о учинку; врши прикупљање података од 
унутрашњих јединица у саставу Министар-
ства и њихову анализу за потребе израде 
приоритених области финансирања, предло-
га финансијског плана и финансијских пла-
нова Министарства; врши унос Приоритетних 
области финансирања и предлога финансијс-
ког плана у Информациони систем за плани-
рање буџета; израђује извештај за месеч-
но ажурирање Информатора министарства, 
анализира податке и израђује извештаје о 
коришћењу средстава субвенција, средстава 
трансфера осталим нивоима власти и друге 
извештаје; врши унос финансијских подата-
ка у Регистар запослених; сарађује са Народ-
ном банком Србије и Управом за трезор у 
вези са отварањем и вођењем евиденционих 
рачуна и других рачуна; израђује анализе и 
информације које служе као стручна основа 
за утврђивање, планирање и спровођење 
финансијске политике; обавља и друге посло-
ве по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне области економске науке или организа-
ционе науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 
академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на 
факултету, радно искуство у струци од нај-
мање 3 године, положен државни стручни 
испит, као и потребне компетенције за рад 
на радном месту.

3. Радно место за подршку 
пословима извршења буџета, у 

звању млађи саветник
Секретаријат Министарства,  

Одељење за финансијске послове, 
Одсек за извршење буџета

2 извршиоца

Опис послова: Учествује у припреми и 
комплетирању документације за реалиа-
зцију плаћања; учествује у прпреми и изра-
ди решења о распореду средстава; учествује 
у припреми и изради захтева за креирање 
преузетих обавеза и захтева за плаћање 
корисницима буџетских средстава у Инфор-
мационом систему за извршење буџета; 
прати на оперативном нивоу реализацију 
извршених плаћања по испостављеним фак-
турама; стара се о чувању уговорених сред-
става финансијског обезбеђења у складу са 
позитивним прописима; припрема извештај 
о доспелим, а неизмиреним обавезама 
(доцње); сарађује са другим унутрашњим 
јединицама Министарства у циљу компле-
тирања документације ради реализације 
плаћања, обавља и друге послове по налогу 
шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из 
поља друштвено-хуманистичких наука или 
из научне области организационих наука 
на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на 
факултету; најмање 1 година радног иску-
ства у струци или најмање 5 година рад-
ног стажа у државним органима, положен 
државни стручни испит, као и потребне ком-
петенције за рад на радном месту. 

4. Радно место за подршку 
пословима извршења буџета  

и исплату зараде, у звању  
млађи саветник

Секретаријат Министарства,  
Одељење за финансијске послове, 

Одсек за извршење буџета
1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми и ком-
плетирању потребне документацију за обрачун 
плата и пренос средстава за исплату плата, 
накнада и других примања државних службени-
ка и намештеника; прати динамику извршења 
буџета који се односе на плате, накнаде и дру-
га примања државних службеника и намеште-
ника; израђује извештаје о утрошку буџетских 
средстава за накнаде и друга примања држав-
них службеника и намештеника; сарађује са 
другим унутрашњим јединицама Министарства 
у циљу комплетирања документације; сарађује 
са надлежним органима у поступку утврђивања 
исправности уплате пореза и одговарајућих 
припадајућих доприноса ради остваривања 
права на утврђивање радног стажа запослених 
државних службеника и намештеника, обавља 
и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких наука или из науч-
не области организационих наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету; најмање 1 година рад-
ног искуства у струци или најмање 5 година 
радног стажа у државним органима, положен 
државни стручни испит, као и потребне компе-
тенције за рад на радном месту. 

5. Радно место за канцеларијске и 
административне послове,  

у звању референт
Секретаријат Министарства,  

Одељење за финансијске послеве, 
Одсек за изршење буџета

1 извршилац

Опис послова: Врши пријем улазних фактура, 
уговора, решења и друге рачуноводствено-фи-
нансијске документације; води књигу улазних 
фактура и интерне доставне књиге; обавља 
архивирање предмета у складу са важећим 
прописима; врши контролу исплатних листића 
и пратеће документације и стара се о личном 
уручењу истих запосленима; врши администра-
тивне послове који се односе на писану и усме-
ну кореспонденцију са другим организационим 
деловима, правним и физичким лицима; врши 
пријем и обраду кредитних захтева држав-
них службеника и намештеника; припрема и 
попуњава евиденционе листе-карнете о при-
сутности државних службеника из Одељења; 
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: средња стручна спрема друштвеног 
или техничког смера или гимназија; најмање 
2 године радног искуства у струци, положен 
државни стручни испит, као и потребне ком-
петенције за рад на радном месту.

6. Радно место за подршку 
књиговодственим пословима,  

у звању референт
Секретаријат Министарства,  

Одељење за финансијске послoве,  
Група за књиговодство

1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми и ком-
плетирању документације за књижење; учест-
вује у контроли књиговодствене докумен-
тације; врши књижење пословних промена; 
сарађује са другим унутрашњим јединицама 
унутар Министарства у циљу комплетирања 
документације; учествује у изради извештаја; 
учествује у изради појединачних пореских 
пријава; врши припрему документацију за 
књижење путних налога за службена путо-
вања запослених у земљи и иностранству; 
припрема документацију за књижење плата, 
превоза и других накнада запослених; обавља 
и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: средња стручна спрема друштвеног 
или техничког смера или гимназија; најмање 
2 године радног искуства у струци, положен 
државни стручни испит, као и потребне ком-
петенције за рад на радном месту.

III Место рада: За сва радна места: Бео-
град.

IV Фазе изборног поступка и учешће 
кандидата: Изборни поступак спроводи се 
из више обавезних фаза, и то следећим редо-
следом: провера општих функционалних ком-
петенција, провера посебних функционалних 
компетенција, провера понашајних компетен-
ција и интервју са комисијом. 

Кандидат који не испуни мерило за проверу 
одређене компетенције у једној фази избор-
ног поступка, обавештава се о резултату про-
вере компетенције и не позива се да учествује 
у провери следеће компетенције у истој или 
наредној фази изборног поступка.

1. Провера општих функционалних ком-
петенција за сва радна места:
- организација и рад државних органа РС - 
провераваће се путем теста (писмено),
- дигитална писменост - провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачу-
нару),
- пословна комуникација - провераваће се 
путем симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писменост“ 
(поседовање знања и вештина у основама 
коришћења рачунара, основама коришћења 
интернета, обради текста, табеларне калкула-
ције), ако учесник конкурса поседује важећи 
сертификат, потврду или други одговарајући 
доказ о поседовању знања и вештина из наве-
дених области и жели да на основу њега буде 
ослобођен тестирања компетенције – диги-
тална писменост, неопходно је да уз пријав-
ни образац (уредно и у потпуности попуњен 
у делу *Рад на рачунару), достави и тражени 
доказ у оригиналу или овереној фотокопији. 
Комисија ће на основу приложеног доказа 
донети одлуку да ли може или не може да при-
хвати доказ који је приложен уместо тестовне 
провере. 

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

2. Провера посебних функционалних 
компетенција: Након пријема извештаја о 
резултатима провере општих функционалних 
компетенција, међу кандидатима који су испу-
нили мерила за проверу општих функционал-
них компетенција, врши се провера посебних 
функционалних компетенција, и то:
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За радно место под редним бројем 1:
• Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитичких послова 
– (прикупљање и обраду података из разли-
читих извора, укључујући и способност кри-
тичког вредновања и анализирања доступних 
информација) - провераваће се путем симула-
ције (усмено).
• 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 - провераваће се путем симу-
лације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место - прописи из надлеж-
ности и организације органа (Закон о трго-
вини, Закон о посредовању у промету и закупу 
непокретности) - провераваће се путем симу-
лације (усмено).

За радно место под редним бројем 2:
• Посебна функционална компетенција за 
област рада финансијско-материјалних посло-
ва - планирање буџета и извештавање - про-
вераваће се путем симулације (усмено);
• Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско - аналитичких послова 
– (прикупљање и обраду података из разли-
читих извора, укључујући и способност кри-
тичког вредновања и анализирања доступних 
информација) - провераваће се путем симула-
ције (усмено);
• Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место - прописи из делокру-
га радног места (Правилник о начину при-
преме, стављања и подношења финансијских 
извештаја корисника буџетских средстава, 
корисника средстава организација за обавез-
но социјално осигурање и буџетски фондова, 
Правилник о систему извршења буџета РС) - 
провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 3:
• Посебна функционална компетенција за 
област рада финансијско-материјалних посло-
ва - извршење буџета - провераваће се путем 
симулације (усмено);
• Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитичких послова 
- (прикупљање и обраду података из разли-
читих извора, укључујући и способност кри-
тичког вредновања и анализирања доступних 
информација) - провераваће се путем симула-
ције (усмено);
• Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место прописи из делокруга 
радног места (Правилник о систему извршења 
буџета РС, Правилник о начину и поступку 
регистровања фактура, односно других захте-
ва за исплату, као и начину вођења и садржају 
централног регистра фактура).

За радно место под редним бројем 4:
• Посебна функционална компетенција за 
област рада финансијско-материјалних посло-
ва - извршење буџета - провераваће се путем 
симулације (усмено);
• Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитичких послова 
- (прикупљање и обраду података из разли-
читих извора, укључујући и способност кри-
тичког вредновања и анализирања доступних 
информација) - провераваће се путем симула-
ције (усмено);
• Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место - прописи из делокру-
га радног места (Закон о платама државних 
службеника и намештеника) - провераваће се 
путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 5:
• Посебна функционална компетенција за 
област рада финансијско-материјалних посло-
ва - терминологију, стандарде, методе и про-
цедуре из области буџетског рачуноводства и 
извештавања - провераваће се путем симула-
ције (усмено);
• Посебна функционална компетенција за 
област рада административни послови - изра-
ду потврда и уверења о којима се води служ-
бена евиденција - провераваће се путем симу-
лације (усмено);
• Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - прописи из делокру-
га радног места - (Закон о платама државних 
службеника и намештеника) - провераваће се 
путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 6:
• Посебна функционална компетенција за 
област рада финансијско-материјалних посло-
ва – буџетски систем Републике Србије - про-
вераваће се путем симулације (усмено);
• Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитичких послова 
– (прикупљање и обраду података из разли-
читих извора, укључујући и способност кри-
тичког вредновања и анализирања доступних 
информација) - провераваће се путем симула-
ције (усмено);
• Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из делокру-
га радног места – (Правилник о стандардном 
класификационом оквиру и контном плану за 
буџетски систем) - провераваће се путем симу-
лације (усмено).

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
компетенција могу се наћи на интернет пре-
зентацији Министарства трговине, туризма и 
телекомуникација (www.mtt.gov.rs).

3. Провера понашајних компетенција: 
Понашајне компетенције за радна места (упра-
вљање информацијама; управљање задацима 
и остваривање резултата; оријентација ка 
учењу и променама; изградња и одржавање 
професионалних односа; и савесност, пос-
већеност и интегритет) - провераваће се путем 
психометријских тестова, узорка понашања и 
интервјуа базираног на компетенцијама.

4. Интервју са комисијом и вредновање 
кандидата за сва радна места: Процена 
мотивације за рад на радном месту и прихва-
тање вредности државних органа - провера-
ваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

V Рок за подношење пријава: Рок за под-
ношење пријава је осам дана и почиње да 
тече наредног дана од дана објављивања 
јавног конкурса у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање – листу 
„Послови“.

VI Пријава на јавни конкурс врши се на 
одговарајућим обрасцима пријава који су за 
свако радно место доступни на интернет пре-
зентацији Службе за управљање кадровима и 
Министарства трговине, туризма и телекому-
никација и у штампаној верзији на писарници 
Министарства трговине, туризма и телекому-
никација, Немањина 22-26, Београд.

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

Подносиоци пријаве се обавештавају о 
додељеној шифри у року од три дана од прије-
ма пријаве, достављањем наведеног податка 
на начин који су у пријави назначили за дос-
таву обавештења.

VII Докази које прилажу кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом: оригинал или оверена фотоко-
пија уверења о држављанству; оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књи-
ге рођених; оригинал или оверена фотоко-
пија дипломе или уверења којим се потврђује 
стручна спрема; оригинал или оверена фото-
копија доказа о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима (кан-
дидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном струч-
ном испиту, подносе доказ о положеном пра-
восудном испиту); оригинал или оверена 
фотокопија доказа о радном искуству у стру-
ци (потврда, решење и други акти из којих 
се види на којим пословима, у ком периоду 
и са којом стручном спремом је стечено рад-
но искуство). Државни службеник који се 
пријављује на јавни конкурс, уместо уверења 
о држављанству и извода из матичне књиге 
рођених подноси решење о распоређивању 
или премештају на радно место у органу у 
коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фото-
копији која је оверена код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцела-
ријама 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 основ-
ним судовима, односно општинскоj управи. 
Фотокопије докумената које нису оверене од 
надлежног органа неће се разматрати.

Напомена: Документа о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција су: уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима, 
односно уверење о положеном правосудном 
испиту.

Законом о општем управном поступку („Служ-
бени гласник РС“, број 18/16 и 95/18) је, 
између осталог, прописано да су органи у оба-
вези да по службеној дужности, када је то нео-
пходно за одлучивање, у складу са законским 
роковима, бесплатно размењују, врше увид, 
обрађују и прибављају личне податке о чиње-
ницама садржаним у службеним евиденцијама, 
осим ако странка изричито изјави да ће подат-
ке прибавити сама. Потребно је да учесник 
конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, 
заокружи на који начин жели да се прибаве 
његови подаци из службених евиденција.
VIII Рок за подношење доказа: Кандида-
ти који су успешно прошли претходне фазе 
изборног поступка, пре интервјуа са Конкурс-
ном 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 дока-
зе који се прилажу у конкурсном поступку, 
односно који на основу достављених или при-
бављених доказа не испуњавају услове за 
запослење, писмено се обавештавају да су 
искључени из даљег изборног поступка. Дока-
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зи се достављају на адресу Министарства трго-
вине, туризма и телекомуникација, Немањина 
22-26, Београд.

IX Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом 
о јавном конкурсу, на основу података наве-
дених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни 
поступак ће се спровести, почев од 10. новем-
бра 2021. године, о чему ће кандидати бити 
обавештени на контакте (бројеве телефона 
или електронске адресе) које наведу у својим 
пријавама, или путем телеграма на адресу 
наведену у пријави.

Провера општих функционалних компетен-
ција, посебних функционалних компетенција 
и понашајних компетенција ће се обавити 
у Служби за управљање кадровима, у Пала-
ти „Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла 
Пупина 2 (источно крило). Интервју са Конкур-
сном комисијом ће се обавити у просторијама 
Министарства трговине, туризма и телекому-
никација, Београд, Немањина 22-26. Учесници 
конкурса који су успешно прошли једну фазу 
изборног поступка обавештавају се о датуму, 
месту и времену спровођења наредне фазе 
изборног поступка на контакте (бројеве теле-
фона или електронске адресе) које наведу 
у својим пријавама, или путем телеграма на 
адресу наведену у пријави.

X Општи услови за запослење: држављан-
ство Републике Србије; да је учесник конкурса 
пунолетан; да учеснику конкурса раније није 
престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа и да 
није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци.

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

XII Лице које је задужено за давање оба-
вештења о конкурсу: Ивана Пантић, кон-
такт телефон 011/3616-269.

XIII Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на конкурс: Пријаве на 
конкурс шаљу се поштом или предају непо-
средно на писарници Министарства тргови-
не, туризма и телекомуникација, Немањина 
22-26, Београд, са назнаком „За јавни конкурс 
за попуњавање извршилачког радног места 
(назив радног места)“. 

НАПОМЕНE: Сагласно члану 9 Закона о 
државним службеницима, кандидатима су 
при запошљавању у државни орган под јед-
наким условима доступна сва радна места и 
избор кандидата врши на основу провере ком-
петенција. Положен државни стручни испит 
није услов нити предност за заснивање рад-
ног односа. Кандидати који први пут заснивају 
радни однос у државном органу подлежу проб-
ном раду од 6 месеци. Кандидати без положе-
ног државног стручног испита примају се на 
рад под условом да тај испит положе до окон-
чања пробног рада. 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве, биће одбачене 
решењем конкурсне комисије. 

Јавни конкурс спроводе конкурсне комисије 
које је именовао министар трговине, туризма 
и телекомуникација. 

Овај конкурс се објављује на интернет презен-
тацији и огласној табли Министарства тргови-
не, туризма и телекомуникација, на интернет 
презентацији Службе за управљање кадрови-
ма, на порталу е-Управе, на интернет презен-
тацији, огласној табли и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање. 

Сви изрази, појмови, именице, придеви и гла-
голи у овом огласу који су употребљени у муш-
ком граматичком роду, односе се без дискри-
минације и на особе женског пола.

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 службеници-
ма („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 органи-
ма („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: 
Канцеларијa за информационе технологије и 
електронску управу, Београд.

Положаји који се попуњавају:

1. Помоћник директора – 
руководилац Сектора за ИТ 

инфраструктуру
у Канцеларији за информационе 

технологије и електронску управу, 
положај у четвртој групи

Опис послова: Руководи радом Сектора, 
планира, усмерава и надзире рад запослених 
у Сектору; обавља најсложеније послове из 
делокруга Сектора; припрема план рада сек-
тора, извештај о раду и предлог буџетских 
средстава за рад; даје препоруке за уједнача-
вање и примену најбоље праксе за функцио-
нисање информационо-комуникационих тех-
нологија и пројектовања, развоја, изградње и 
обезбеђивања функционисања информацио-
но-комуникационе мреже органа; учествује у 
раду радних тела Владе; остварује сарадњу из 
делокруга Сектора са унутрашњим јединица-
ма у Канцеларији и другим органима и органи-
зацијама; обавља и друге послове по налогу 
директора.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља природно-математичких 
наука или техничко-технолошких наука или 
друштвено-хуманистичких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету и најмање девет година рад-
ног искуства у струци или седам година радног 
искуства у струци од којих најмање две године 
на руководећим радним местима или пет годи-
на радног искуства на руководећим радним 

местима; положен државни стручни испит; 
као и потребне компетенције за рад на рад-
ном 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 информатички послови (ТРС/IР 
I DNS и серверски оперативни системи (MS 
Windows, Linux), информациона безбедност; 
Office пакет и интернет технологијe) – провера 
ће се вршити путем усмене симулације.
2. 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:
3. Посебне функционалне компетенције за 
радно место – Страни језик – Енглески језик 
– ниво Б2 – провера ће се вршити путем теста 
или увидом у доказ о знању енглеског језика 
– ниво Б2.

- Понашајне компетенције (управљање 
информацијама; управљање задацима и ост-
варивање резултата; оријентација ка учењу 
и променама; изградња и одржавање профе-
сионалних односа; савесност, посвећеност и 
интегритет; управљање људским ресурсима; 
стратешко управљање) – провера ће се врши-
ти путем психометријских тестова, узорка 
понашања и интервјуа базираном на компе-
тенцијама.

- 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 Београд, Катићева 14-16.

2. Помоћник директора – 
руководилац Сектора за подршку и 

набавке
у Канцеларији за информационе 

технологије и електронску управу, 
положај у четвртој групи

Опис послова: Руководи радом Сектора; 
планира, усмерава и надзире рад запослених 
у Сектору; обавља најсложеније послове из 
делокруга Сектора; припрема план рада Сек-
тора, извештај о раду и предлог буџетских 
средстава за рад; даје препоруке за уједнача-
вање и примену најбоље праксе за подршку 
грађанима и запосленима у државним органи-
ма и органима управе у коришћењу информа-
ционих технологија; учествује у раду радних 
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тела Владе; остварује сарадњу из области при-
мене информационих технологија у електрон-
ској управи са ужим унутрашњим јединицама 
у Канцеларији и другим органима и органи-
зацијама; обавља и друге послове по налогу 
директора.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља природно-математичких 
наука или техничко-технолошких наука на 
основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету и најмање девет годи-
на 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; положен државни стручни 
испит; 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 јавних набавки (методо-
логија за праћење извршења уговора) – про-
вера ће се вршити путем усмене симулације.
2. 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:
3. Посебне функционалне компетенције за 
радно место – прописи и акти из надлежности 
и организације органа (Уредба о Канцеларији 
за информационе технологије и електронску 
управу; Закон о електронској управи) – про-
вера ће се вршити путем усмене симулације.
4. Посебне функционалне компетенције за 
радно место – Страни језик – Енглески језик 
– ниво Б2 – провера ће се вршити путем теста 
или увидом у доказ о знању енглеског језика 
– ниво Б2.

- Понашајне компетенције (управљање 
информацијама; управљање задацима и ост-
варивање резултата; оријентација ка учењу 
и променама; изградња и одржавање профе-
сионалних односа; савесност, посвећеност и 
интегритет; управљање људским ресурсима; 
стратешко управљање) – провера ће се врши-
ти путем психометријских тестова, узорка 
понашања и интервјуа базираном на компе-
тенцијама.

- 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 Београд, Катићева 14-16.

3. Помоћник директора – 
руководилац Сектора за развој 
информационих технологија и 

електронске управе
у Канцеларији за информационе 

технологије и електронску управу, 
положај у четвртој групи

Опис послова: Руководи радом сектора; 
планира, усмерава и надзире рад запослених 
у сектору; обавља најсложеније послове из 
делокруга сектора; припрема план рада секто-
ра; извештај о раду и предлог буџетских сред-
става за рад; даје препоруке за уједначавање 
и примену најбоље праксе из области примене 
информационих технологија и развоја инфра-
структуре електронске управе; учествује у 
раду радних тела Владе; остварује сарадњу из 
области примене информационих технологија 
и развоја инфраструктуре електронске управе 
са другим унутрашњим јединицама у Канце-
ларији и другим органима и организацијама; 
обавља и друге послове по налогу директора.

Услови: стечено високо образовање из науч-
не, односно стручне области у оквиру образов-
но-научног поља природно-математичких наука 
или техничко-технолошких наука или друштве-
но-хуманистичких наука на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету 
и најмање девет година радног искуства у стру-
ци или седам година радног искуства у струци 
од којих најмање две године на руководећим 
радним местима или пет година радног иску-
ства на руководећим радним местима; положен 
државни стручни испит; као и потребне ком-
петенције за рад на радном месту; држављан-
ство 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 информатички послови (инфор-
мациона безбедност) – провера ће се вршити 
путем усмене симулације.
2. 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:
3. Посебне функционалне компетенције за 
радно место – прописи и акти из надлежности 
и организације органа (Закон о електронској 
управи) – провера ће се вршити путем усмене 
симулације.
4. Посебне функционалне компетенције за 
радно место – Страни језик – Енглески језик 
– ниво Б2 – провера ће се вршити путем теста 
или увидом у доказ о знању енглеског језика 
– ниво Б2.

- Понашајне компетенције (управљање 
информацијама; управљање задацима и ост-
варивање резултата; оријентација ка учењу 
и променама; изградња и одржавање профе-
сионалних односа; савесност, посвећеност и 
интегритет; управљање људским ресурсима; 
стратешко управљање) – провера ће се врши-
ти путем психометријских тестова, узорка 
понашања и интервјуа базираном на компе-
тенцијама.

- 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 Београд, Катићева 14-16.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА ПОЛОЖАЈЕ КОЈИ СЕ ОГЛАША-
ВАЈУ:

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 запо-
шљавање.

Садржина пријаве на конкурс: Пријава на 
конкурс садржи: податке о конкурсу; личне 
податке; адресу становања; телефон, елек-
тронску адресу; образовање, стручне и друге 
испите подносиоца пријаве који су услов за 
заснивање радног односа; податак о знању 
рада на рачунару; податак о знању енглес-
ког 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 наве-
дену у тексту огласа.

Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презен-
тацији 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 поступ-
ку. Подносиоци пријаве се обавештавају о 
додељеној шифри у року од три дана од прије-
ма 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 писа-
ни 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 
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писменост“ сем уколико комисија одлучи да 
се приложени доказ не може прихватити као 
доказ којим се кандидати ослобађају од про-
вере опште компетенције „дигитална писме-
ност“. 

Кандидати који уз образац пријаве доста-
ве важећи сертификат, потврду или дру-
ги доказ о знању енглеског језика – ниво Б2 
биће ослобођени провере компетенције знање 
енглеског језика – ниво Б2, сем уколико коми-
сија 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 кан-
дидати који су успешно прошли фазе 
изборног поступка пре интервјуа са Кон-
курсном комисијом: уверењe о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; дипло-
ма о стручној спреми; уверење о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним 
органима (лица са положеним правосудним 
испитом уместо уверења о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним орга-
нима достављају уверење о положеном пра-
восудном испиту); исправе којима се доказује 
радно искуство у струци (потврде, решења и 
други акти из којих се види на којим послови-
ма, са којом стручном спремом и у ком перио-
ду је стечено радно искуство). 

Кандидати који су успешно прошли фазе 
изборног поступка пре интервјуа са конкурс-
ном комисијом биће позвани да, у року од пет 
радних дана од дана пријема обавештења, 
доставе остале доказе који се прилажу у кон-
курсном 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. Дока-
зи се достављају на наведену адресу Службе 
за управљање кадровима.

Лице које нема положен државни струч-
ни испит, дужно је да исто наведе у обрасцу 
пријаве, да пријави полагање тог испита у 
Министарству државне управе и локалне само-
управе у року од 5 дана од дана истека рока 
за подношење пријава на конкурс и да Служ-
би 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 ове-
реној фотокопији код јавног бележника (изу-
зетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцела-
ријама 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 основ-
ним судовима, односно општинским управама.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о 
општем управном поступку („Службени глас-
ник РС“, бр. 18/16 и 95/18) прописано је, 
између осталог, да орган може да врши увид, 

прибавља и обрађује личне податке о чиње-
ницама о којима се води службена евиденција, 
осим ако странке изричито изјаве да ће подат-
ке прибавити самe.

Потребно је да учесници конкурса, у обрасцу 
пријаве на конкурс наведу за коју се од пред-
виђених могућности опредељују, да орган при-
бави податке о којима се води службена еви-
денција или да ће то кандидати учинити сами. 

Документи о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење 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 кон-
курс: Влада, Служба за управљање кадрови-
ма, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла 
Пупина 2, са назнаком „За јавни конкурс – 
попуњавање положаја (навести назив поло-
жаја за који се подноси пријава)”. 

Лице задужено за давање обавештења 
о конкурсу, у периоду од 10–12 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 презента-
цији и oгласној табли Канцеларије за инфор-
мационе технологије и електронску управу, на 
интернет презентацији и oгласној табли Служ-
бе за управљање кадровима, на порталу е-Уп-
раве, на интернет презентацији и периодич-
ном издању огласа Националне службе 
за запошљавање. 

У Служби за управљање кадровима може се 
извршити увид у акт о систематизацији посло-
ва у органу у ком се попуњавају положаји који 
су предмет овог конкурса.

Термини који су у овом огласу изражени у гра-
матичком мушком роду подразумевају природ-
ни мушки и женски род лица на које се односе.

ЈАГОДИНА

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

35250 Параћин, Краља Петра I 69/2
тел. 035/565-814

Директор
на период од 4 године

Опис посла: руководи и организује рад, пред-
ставља и заступа установу, стара се о закони-
тости рада, предлаже пословну политику, план 
и програм рада и предузима мере за њихово 
спровођење, доноси правилник о организа-
цији и систематизацији послова, предлаже 
акте које доноси Управни одбор, извршава 
одлуке Управног одбора и предузима мере за 
њихово спровођење, одговара за коришћење 
и располагање имовином Установе туристичке 
организације, врши друге послове у складу са 
законом и статутом.

УСЛОВИ: 1. стечено високо образовање на 
основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студија-
ма, 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, који је обухваћен наставним 
планом и програмом министарства надлеж-
ног за послове просвете, 4. да нема законских 
сметњи за његово именовање. 5. познавање 
рада на рачунару. Потребно је да канидат 
има и: 1. лекарско уверење о општој здрав-
ственој способности (не старије од 6 месеци); 
2. документ са личним подацима подносиоца 
пријаве (име и презиме кандидата, датум и 
место рођења, адресу становања, податке о 
образовању, податке о врсти и дужини радног 
искуства с кратким описом послова на којима 
је кандидат радио до подношења пријаве на 
конкурс); 3. лична карта подносиоца пријаве; 
4. уверење о држављанству, не старије од 6 
месеци; 5. диплома о стручној спреми, ове-
рена копија; 6. исправе којима се доказује 
радно искуство у струци и на руководећим 
пословима (потврде, решења и други акти из 
којих се види на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком периоду је стече-
но радно искуство); 7. оверену фотокопију 
индекса или уверења факултета о положеним 
испитима из кога је видљиво да је кандидат 
слушао и положио испит/е из страног јези-
ка или сертификата о активном знању стра-
ног језика, 8. уверење из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова; 9. уверење надлежног 
суда да кандидат није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање 
6 месеци или за дело које га чини неподобним 
за обављање послова директора (оба не ста-
рија од 6 месеци). Рок за подношење пријава 
на јавни конкурс је 10 дана и почиње да тече 
наредног дана од дана оглашавања у перио-
дичном издању огласа организације надлеж-
не за послове запошљавања. Пријаве на јавни 
конкурс подносе се на горенаведену адресу, 
са назнаком „За јавни конкурс за именовање 
директора Туристичке организације општине 
Параћин”.

ОСНОВНИ СУД У ДЕСПОТОВЦУ
35213 Деспотовац, Савеза бораца 71

Извршилачко радно место судски 
извршитељ у звању референт 

Опис послова радног места: прима у рад пред-
мете извршења, врши попис и одузимање 
покретних ствари у циљу принудне наплате 
потраживања, спроводи поступак наплате, 
врши продају пописаних ствари и даје нало-
ге за исплату повериоца, обрађује предмете 
који су завршени, здружује повратнице, дос-
тавнице, поднеске и друга писмена, даје оба-
вештења странкама, обавља и друге послове 
предвиђене Судским пословником, обавља и 
друге послове по налогу председика суда и 
шефа 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.

Извршилачко радно место 
експедитор поште у звању референт
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Опис послова радног места: ради на експеди-
цији 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 препору-
чену пошиљку), врши доставу судских писме-
на странкама и другим учесницима у судским 
поступцима у складу са одредбама процесних 
Закона, доноси судску пошту, врши предају и 
пријем поште, доставља пошту између згра-
да суда као и у самој згради суда, по потре-
би дежура ради доставе писмена који су по 
својој природи хитна, обавља и друге послове 
по налогу председника суда, секретара суда, 
управитеља писарнице и шефа 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 оба-
везних фаза у којима се проверавају опште 
функционалне компетенције, посебне функ-
ционалне компетенције, понашајне компетен-
ције и фазе у којој се спроводи интервју са 
комисијом.

ПРОВЕРА ОПШТИХ ФУНКЦИОНАЛНИХ КОМПЕ-
ТЕНЦИЈА: 
• организација и рад државних органа Репу-
блике Србије (провера ће се вршити писаним 
путем – тест); 
• дигитална писменост (провера ће се врши-
ти решавањем задатака практичним радом на 
рачунару); 
• пословна комуникација (провера ће се врши-
ти писменом симулацијом).

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писме-
ност“, ако кандидат поседује важећи серти-
фикат, потврду или други одговарајући доказ 
о поседовању знања и вештина из наведених 
области на траженом нивоу и жели да на осно-
ву њега буде ослобођен тестирања компетен-
ције „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 фото-
копији. Провера сваке од општих функционал-
них компетенција не може трајати дуже од јед-
ног сата. Кандидати који су освојили један бод 
у провери одређене компетенције, искључују 
се из даљег изборног поступка. Информације о 
материјалу за припрему кандидата за проверу 
опште функционалне компетенције „организа-
ција и рад државних органа Републике Србије” 
могу се наћи на интернет презентацији суда.

ПРОВЕРА ПОСЕБНИХ ФУНКЦИОНАЛНИХ КОМ-
ПЕТЕНЦИЈА: 

Провера посебних функционалних компе-
тенција за радно место – судски извршитељ. 
Посебна функционална компетенција за радно 
место судски извршитељ – познавање подза-
конских аката, интерних процедура и других 
аката органа релевантних за надлежност и 
организацију рада суда – провера ће се врши-
ти писаним путем – тестом који се састоји од 
15 питања са више понуђених одговора. Кан-
дидати одговарају на питање заокруживањсм 
једног од понуђених одговора. Време за изра-
ду теста је 45 минута. Кандидат може на свако 
питање, дати, односно заокружити само један 
одговор. Свако брисање или исправка датог 
одговора сматра се као нетачан одговор.

Посебна функционална компетенција за радно 
место судски извршитељ – познавање подза-
конских аката, интерних процедура и других 
аката органа релевантних за обављање посло-
ва радног места судског извршитеља – прове-
ра ће се вршити усменим путем – разговор са 
кандидатом тако што се у усменом облику да 
предлог решења одређеног задатка који је 
типичан за обављање послова радног места 
судског извршитеља. Посебна функцонална 
компетенција за радно место судски изврши-
тељ -познавање прописа којим се уређује упо-
треба печата и штамбиља државног органа 
- провера ће се вршити усменим путем – раз-
говор са кандидатом. 

Мерила која ће бити коришћена за вредно-
вање функционалних компетенција путем раз-
говора са кандидатима су следећа: стручна 
заснованост, аналитичност, систематичност, 
прецизност и тачност у навођењу података и 
јасноћа у изношењу личног става и мишљења.

Провера посебних функционалних компетен-
ција за радно место експедитор поште. Посеб-
на функционална компетенција за радно место 
експедитор поште - познавање прописа: Суд-
ски пословник и Закон о државним службени-
цима – провера ће се вршити писаним путем 
– тестом 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 интер-
нет презентацији Основног суда у Деспотовцу. 
Кандидати ће тест радити у папирној форми. 
Време за израду теста је 45 минута. Максима-
лан број бодава на тесту је 15. 

Посебна функционална компетенција за рад-
но место експедитор поште – познавање 
прописа: познавање подзаконских аката, 
интерних процедура и других аката органа 
релевантних за обављање послова радног 
места екпедитор поште – провера ће се врши-
ти усменим путем – разговор са кандидатом 
тако што се у усменом облику да предлог 
решења одређеног задатка који је типичан за 
обављање послова радног места експедитор 
поште. Посебна функционална компетенција 
за радно место експедитор поште – методе 
вођења интерних и доставних књига - про-
вераваће се усменим путем што подразуме-
ва разговор са кандидатом. Мерила која ће 
бити коришћена за вредновање функционал-
них компетенција путем разговора са кан-
дидатима су следећа: стручна заснованост, 
аналитичност, систематичност, прецизност 
и тачност у навођењу података и јасноћа у 
изношењу личног става и мишљења.

ПРОВЕРА ПОНАШАЈНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА: 
Провера понашајних компетенција и то: упра-
вљање информацијама, управљање задаци-
ма и остваривање резултата, оријентација ка 
учењу и променама, изградња и одржавање 
професионалних односа, савесност, пос-
већеност и интегритет, вршиће се од стране 
дипломираног психолога путем упитника и 
интервјуа.

ИНТЕРВЈУ СА КОМИСИЈОМ И ВРЕДНОВАЊЕ 
КАНДИДАТА: Процена мотивације за рад на 
радном месту и прихватање вредности држав-
них органа, провераваће се путем интервјуа са 
комисијом (усменим путем). 

Врста радног односа и место рада: Рад-
ни однос се заснива на неодређено време у 
Основном суду у Деспотовцу, Место рада Дес-
потовац, Савеза бораца 71.

Општи услови за рад на радном месту: да је 
учесник конкурса пунолетан држављанин 
Републике Србије; да учеснику конкурса није 
раније престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног 
односа; да учесник конкурса није осуђиван 
на казну затвора у трајању од најмање шест 
месеци. 

Датум оглашавања и рок за подношење прија-
ва на конкурс: Датум оглашавања: 20.10 2021. 
године. Јавни конкурс је оглашен на огласној 
табли Основног суда у Деспотовцу на интер-
нет презентацији Основног суда у Деспотовцу, 
на порталу е-Управе и на интернет презен-
тацији и у периодичном издању Националне 
службе за запошљавање. Рок за подношење 
пријаве на конкурс је 8 (осам) дана и почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања 
јавног конкурса у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање – публи-
кацији „Послови“. Јавни конкурс ће бити огла-
шен дана 20.10.2021. године у периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање и последњи дан за предају пријава 
је 28.10.2021. године. 

Пријава на конкурс врши се на Обрасцу прија-
ве који је доступан на интернет презентацији 
Основног суда у Деспотовцу www.de.os.sud.rs. 
Уредно попуњен, одштампан и потписан Обра-
зац пријаве подноси се непосредно у Основ-
ном суду у Деспотовцу, Деспотовац, Саве-
за бораца 71, канцеларија број 2 или путем 
поште на исту адресу са назнаком: „Пријава на 
јавни конкурс за попуњавање извршилачких 
радних места Су В-35-68/21“. Свака пријава 
добија шифру под којом подносилац пријаве 
учествује у даљем изборном поступку. Шифра 
пријаве уноси се у образац пријаве након што 
комисија састави списак кандидата међу који-
ма се спроводи изборни поступак. Подносио-
ци пријаве на конкурс ће о додељеној шифри 
бити обавештени у року од три дана од прије-
ма пријаве, достављањем наведеног податка 
на начин који је у пријави назначен за доставу 
обавештења. 

Докази које прилажу кандидати који су успеш-
но прошли фазу провере посебних функцио-
налних компетенција, пре интервјуа са Кон-
курсном комисијом: биографија са потврдом 
о досадашњем радном искуству; оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављан-
ству Републике Србије; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; 
оригинал или оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема; потврда 
да учеснику конкурса раније није престајао 
радни однос у државном органу због теже 
повреде радне дужности из радног односа 
издата од стране државног органа у коме је 
учесник јавног конкурса био у радном одно-
су; оригинал уверења да учесник конкурса 
није осуђиван на казну затвора од најмање 
6 (шест) месеци, издато од стране Министар-
ства унутрашњих послова Републике Србије, 
не старије од шест месеци; Образац 1- или 1а- 
изјава у којој се учесник конкурса опредељује 
да ли ће сам доставити податке о чињеницама 
о којима се води службена евиденција или ће 
то орган учинити уместо њих. 

Одредбама члана 9 и члана 103 Закона о 
општем управном поступку („Службени глас-
ник РС” бр. 18/2016), прописано је између 
осталог да у поступку који се покреће по 
захтеву странке орган може да врши увид, 
прибавља и обрађује личне податке о чиње-
ницама о којима се води службена евиденција 
када је то неопходно за одлучивање, осим ако 



Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 956 | 20.10.2021.30

Администрација и управа

странка изричито изјави да ће податке приба-
вити сама. 

Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција је: извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, 
уверење о положеном правосудном испиту и 
уверење да кандидат није осуђиван на казну 
затвора од најмање 6 (шест) месеци. 

Потребно је да кандидат попуни изјаву (обра-
зац 1. или 1а.) којом се опредељује за једну 
од две могућности, да орган прибави подат-
ке о којима се води службена евиденција или 
да ће то кандидат учинити сам. Обрасци 1. и 
1а. могу се преузети на интернет презентацији 
Основног суда у Деспотовцу у оквиру оба-
вештења о конкурсу. Попуњену изјаву је нео-
пходно доставити уз напред наведене доказе. 
Државни службеник који се пријављује на кон-
курс, уместо уверења о држављанству и изво-
да из матичне књиге рођених подноси решење 
о распоређивању или премештају на радном 
месту у органу у коме ради или решење да је 
нераспоређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у 
фотокопији која је оверена код јавног бележ-
ника (изузетно у градовима и општинама у 
којима нису именовани јавни бележници, при-
ложени докази могу бити оверени у основ-
ним судовима, судским јединицима, пријем-
ним канцеларијама основних судова односно 
општинским управама, као поверени посао). 
Као доказ се могу приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 01.03.2017. 
године у основним судовима, односно општин-
ским управама. Сви докази прилажу се на срп-
ском језику, односно уколико су на страном 
језику морају бити преведени на српски језик 
и оверени од стране овлашћеног судског тума-
ча. Диплома којом се потврђује стручна спре-
ма, а која је стечена у иностранству мора бити 
нострификована.

Рок за подношење доказа: Кандидати који 
су успешно прошли фазу провере посебних 
функционалних компетенција, пре интервјуа 
са Конкурсном комисијом, позивају се да у 
року од 3 (три) радна дана од дана пријема 
обавештења доставе наведене доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку. Кандида-
ти који не доставе доказе који се прилажу у 
конкурсном поступку, односно који на осно-
ву достављених или прибављених доказа не 
испуњавају услове за запослење, писмено 
се обавештавају да су искључени из даљег 
изборног поступка. Докази се предају непо-
средно на напред наведену адресу суда или се 
достављају путем поште на напред наведену 
адресу суда са назнаком „За јавни конкурс”. 

Датум и место провере компетенција учес-
ника конкурса у изборном поступку: Са учес-
ницима конкурса чије су пријаве благовре-
мене, допуштене, разумљиве, потпуне и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јав-
ном конкурсу, на основу података наведених у 
обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак 
ће се спровести у просторијама Основног суда 
у Деспотовцу, Деспотовац, Савеза бораца 71.

Кандидати ће о датуму и времену бити оба-
вештени на контакте (бројеве телефона или 
имејл-адресе) које наведу у својим обрасци-
ма пријаве. Изборни поступак ће започети по 
истеку рока за подношење пријава.

Кандидати који су успешно прошли једну фазу 
изборног поступка обавештавају се о датуму, 
месту и времену спровођења наредне фазе 

изборног поступка на контакте (бројеве теле-
фона или имејл-адресе) које наведу у својим 
обрасцима пријаве. 

Лица задужена за давање обавештења о кон-
курсу: Тања Станојевић контакт телефон: 
035/611-145, лок. 11, или зграда суда у Деспо-
товцу, Савеза бораца 71, канцеларија број 12 
(1. спрат), e-mail: uprava@de.os.sud.rs.

Напомене: Документа о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција су: уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о положеном правосудном 
испиту и уверење да кандидат није осуђиван. 
Законом о општем управном поступку („Сл. 
гласник РС”, број 18/16) прописано је, између 
осталог, да је орган дужан да по службеној 
дужности, у складу са законом, врши увид у 
податке о чињеницама неопходним за одлу-
чивање о којима се води службена евиден-
ција, да их прибавља и обрађује (члан 9 став 
3); да у поступку који се покреће по захтеву 
странке орган може да врши увид, прибавља 
и обрађује личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција када је то 
неопходно за одлучивање, осим ако странка 
изричито изјави да ће те податке прибавити 
сама (члан 103 став 3). Неблаговремене, недо-
пуштене, неразумљиве или непотпуне прија-
ве Конкурсна комисија ће одбацити решењем. 
Положен државни стручни испит није услов, 
нити предност за заснивање радног односа. 
Пробни рад је обавезан за оне који први пут 
заснивају радни однос у државном органу. 
Сагласно члану 9 Закона о државним службе-
ницима прописано је да су кандидатима при 
запошљавању у државни орган, под једна-
ким условима доступна сва радна места и да 
се избор кандидата врши на основу провере 
компетенција.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
именована одлуком председника Основног 
суда у Деспотовцу. Обавештавају се учесни-
ци конкурса да ће се документација враћати 
искључиво на писани захтев учесника. Основ-
ни суд у Деспотовцу не врши дискриминацију 
на основу расе, боје коже, пола, вере, нацио-
налности и етничког порекла или инвалиди-
тета. Конкуренција се заснива на квалитету и 
отворена је за све који испуњавају прописане 
услове. Сви изрази и појмови који су у овом 
огласу изражени у мушком граматичком роду, 
односе се без дискриминације и на особе жен-
ског пола. Овај оглас објављује се на интер-
нет презентацији Основног суда у Деспотовцу 
www.de.os.sud.rs, на огласној табли Основног 
суда у Деспотовцу, на порталу е-Управе и на 
интернет презентацији и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање. 
Образац пријаве на конкурс за свако радно 
место, може се преузети на званичној интер-
нет презентацији Основног суда у Деспотовцу 
www.de.os.sud.rs. 

ЛЕСКОВАЦ

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

Пословни секретар
на одређено време до повратка 
привремено одсутне раднице

УСЛОВИ: висока стручна спрема (VII степен), 
познавање рада на рачунару (Word, Excel, 
Интернет). Поред посебних услова, кандидат 
треба да испуњава и услове из одредби члано-
ва Закона о раду: да је држављанин Републике 

Србије, да је пунолетан, да није осуђиван на 
казну затвора од најмање 6 месеци. Уз пријаву 
кандидат је обавезан да приложи следеће 
доказе: диплому о стручној спреми, уверење 
о држављанству РС, извод из матичне књиге 
рођених, уверење надлежног органа да није 
осуђиван (не старије од 6 месеци). Сви докази 
прилажу се у оригиналу или фотокопији која 
је оверена у општини или суду или код јавног 
бележника. Пријава на оглас садржи: име и 
презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања, податке о образовању, 
податке о стручном усавршавању и податке о 
посебним областима знања. Пријаву на оглас, 
са комплетном документацијом, лично доста-
вити или послати на адресу: Туристичка орга-
низација општине Медвеђа – директору, 16240 
Медвеђа, Јабланичка 65, са назнаком „За 
оглас“. Лице задужено за давање обавештења 
о огласу – Мирослав Павловић, 064/9806-
822. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији “Послови” 
и на огласној табли Туристичке организације 
општине Медвеђа и сајту Туристичке органи-
зације www.tomedvedja.org.rs. Неблаговреме-
не, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази у оригиналу или фотоко-
пији овереној у општини, суду или код јавног 
бележника, биће одбачене.

ПОЖАРEВАЦ

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

12220 Велико Градиште, Војводе Путника 2
тел. 012/663-179

Аналитичар за промоцију  
туристичке понуде

Опис посла: планира, координира, организује 
и дефинише сарадњу са домаћим и међу-
народним странама од интереса; координи-
ра послове у вези са креирањем и развојем 
туристичког производа; координира сарадњу 
са туристичком привредом и другим орга-
низацијама које учествују у креирању и раз-
воју туристичког производа; координира рад 
на осмишљавању и изради туристичког про-
пагандног материјала за домаћа, регионална 
и међународна тржишта; учествује у изра-
ди годишњег плана активности, учествује на 
семинарима, туристичким берзама и сајмови-
ма; учествује у изради годишњег извештаја 
о спроведеним активностима; учествује у 
утврђивању основних карактеристика и спе-
цифичности линија производа и групних 
(туристичких производа) производа; асистира 
у праћењу развоја линије производа (турис-
тичких производа) на континуираној основи; 
учествује у сарадњи са домаћим и међународ-
ним странама од интереса; одређује начин и 
методологију креирања база података са свим 
релевантним контактима и информацијама од 
значаја и неопходним за развој и унапређења 
производа и праћење ефеката комуникације; 
развија самостално пројекте из основне делат-
ности; доноси одлуке о методологији развоја 
послова из делокруга рада; учествује у раду 
стручних комисија из делокруга свога рада; 
осмишљава, креира и управља туристичким 
(туристичким производима) догађајима/мани-
фестацијама; предлаже и активно формулише 
и реализује едукативне програме из делокруга 
свог рада; активан је у програмима усаврша-
вања из области релевантних посебно за свој 
делокруг рада у ТО, као и у области савреме-
ног менаџмента, маркетинга и комуникација; 
координира и прати промотивне активности 
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Администрација и управа

ТО: наступи на сајмовима, семинарима и дру-
гим манифестацијама, на ТВ и радио станица-
ма, часописима, веб презентацијама; обавља и 
друге послове по налогу директора.

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште 
и посебне услове: да је држављанин Републи-
ке Србије, да није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу; високо образо-
вање на студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодо-
ва, по пропису који уређује високо образо-
вање 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 страног језика знање рада на 
рачунару; најмање три године радног искуства 
из области делокруга рада. 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава канди-
дата је 10 дана од дана објављивања огла-
са у периодичном издању огласа „Послови”. 
Пријава на конкурс садржи: име и презиме 
кандидата, датум и место рођења, адресу 
становања, податке о образовању, податке 
о врсти и дужини радног искуства с кратким 
описом послова на којима је кандидат радио 
до подношења пријаве на конкурс и одговор-
ности на тим пословима, податке о стручном 
усавршавању и податке о посебним области-
ма знања. Уз пријаву на јавни конкурс, при-
лажу се: оверена фотокопија дипломе; извод 
из матичне књиге рођених, оригинал или ове-
рена фотокопија; извод из књиге држављана 
РС, оригинал или оверена фотокопија; доказ о 
неосуђиваности; очитана лична карта; доказ 
о радном искуству у трајању од најмање три 
године из области делокруга рада (потврда, 
уговор и сл.); кратка биографија кандида-
та. Сви докази прилажу се у оригиналу или у 
фотокопији која је оверена код нотара (не ста-
рија од 6 месеци). Пријава на конкурс, са дока-
зима, подноси се препорученом пошиљком или 
лично на адресу: Туристичка организација 
општине Велико Градиште, Војводе Путника 
2, 12220 Велико Градиште, са напоменом: „За 
јавни конкурс за радно место“. Лице задуже-
но за давање обавештења о јавном конкурсу: 
Кристина Зарвић, број телефона: 012/663-179. 
Пријаве уз које нису приложени сви тражени 
докази у оригиналу или фотокопији овере-
ној код нотара или у суду, као и непотпуне, 
неразумљиве и неблаговремене пријаве, биће 
одбачене. Јавни конкурс спроводи в. д. дирек-
тора Туристичке организације општине Велико 
Градиште. Изборни поступак може да се спро-
веде у више делова, уз организовање усменог 
разговора са кандидатима или на други одго-
варајући начин, о чему ће в. д. директора бла-
говремено обавестити кандидате.

УЖИЦЕ

ОСНОВНИ СУД У ПОЖЕГИ
31210 Пожега, Уче Димитријевића 6

тел. 031/715-982

Судијски помоћник – виши судијски 
сарадник, звање самостални 

саветник
3 извршиоца

УСЛОВИ: стечено високо образовање из нау-
чне области правне науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 

на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, положен правосудни испит, 
најмање две године радног искуства у стру-
ци након положеног правосудног испита и 
потребне компентенције за рад на овом рад-
ном месту.

Опис послова: Помаже судији у раду и рефе-
рисању, проучава правна питања у вези 
са радом судија у појединим предметима, 
израђује нацрте судских одлука и припре-
ма 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 стру-
чне послове и друге послове по налогу пред-
седника суда.

Судијески помоћник – судијски 
сарадник, звање саветник

УСЛОВИ: стечено високо образовање из науч-
не области правне науке на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године или 
специјалистичким студијама на факултету, 
најмање три године радног искуства у струци, 
положен правосудни испит и потребне компе-
тенције за ово радно место.

Опис послова: Помаже судији у раду, проучава 
правна питања у вези са радом судија у поје-
диним предметима, израђује нацрте судских 
одлука и припрема правне ставове за публи-
ковање, врши под надзором и по упутствима 
судије и друге стручне послове и по налогу 
председника суда.

Секретар суда, звање самостални 
саветник

УСЛОВИ: стечено високо образовање из науч-
не области правне науке на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким 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 годи-
не радног искуства у струци након положеног 
правосудног испита и потребне компентенције 
за рад на овом радном месту.

Опис послова: Обавља сложене послове који 
захтевају посебно специјалистичко знање и 
искуство, аналитичке способности, уз самоста-
лан рад без надзора претпостављеног и доно-
си одлуке уз сложеним случајевима уз само 
општа усмерења и упуства претпостављеног. 
Помаже председнику суда у вршењу посло-
ва судске управе и непосредно је одговоран 
председнику суда. Руководи техничком служ-
бом, управља судским ресурсима, даје пред-
лог оцене запослених који су му непосредно 
подређени, предлаже награђивање и напредо-
вање за запослене и у том смислу даје пред-
логе програма додатне обуке и усавршавања, 
израђује нацрте нормативних аката, прима 
странке, прима захтеве за изузеће судија, 
израђује одлуке по поднетим захтевима, обез-
беђује замене одсутних запослених, стара се 
о набавци инвентара и потрошног материја-
ла за потребе суда, обавља послове у вези 
припреме састављања статистичких и других 
извештаја о раду суда, припрема акте о прави-
ма из радног односа запослених, води персо-

налне досијее, сарађује са надлежним служба-
ма за запошљавање, пензијско-инвалидско и 
здравствено осигурање, води евиденцију одсу-
ствовања, боловања и коришћења годишњих 
одмора, води евиденцију судија поротника и 
све послове у вези наведеним, води реферат 
народне одбрне као и послове везане за без-
бедност и заштиту здравља на раду, надгледа 
и контролише рад руководилаца унутрашњих 
јединица-служби и друге послове по налогу 
председника суда.

Записничар, звање референт

УСЛОВИ: III или IV степен средње стручне 
спреме, друштвеног, природног или техничког 
смера, најмање две године радног искуства у 
струци, положен испит за дактилографа I кла-
се, положен државни стручни испит и потреб-
не компетенције за ово радно место.

Опис послова: обавља све дактилографске 
послове у предметима додељеним у рад судији 
код кога је распоређен, пише записнике, врши 
унос текстова по диктату и са диктафонских 
трака, врши препис текстова и рукописа и 
израђује све врсте табела, у сарадњи са корис-
ницима услуга коригује унете податке.

Експедитор поште, звање референт

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.

Опис послова: ради на експедицији судске 
поште, требује марке и одговара за правил-
но 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 пошиљ-
ку), врши доставу судских писмена странкама 
и другим учесницима у судским поступцима у 
складу са одредбама процесних закона, доно-
си судску пошту, врши предају и пријем поште, 
доставља и пошту између зграда суда као и 
у самој згради суда, по потреби дежура ради 
доставе писмена која су по својој природи хит-
на, обавља и друге послове по налогу Пред-
сеника суда, секретара суда и управитеља 
писарнице и шефа писарнице.

Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: Изборни поступак спроводи се из 
више обавезних фаза у којима се проверавају 
опште функционалне компетенције, посебне 
функционалне компетенције, понашајне ком-
петенције и фазе у којој се спроводи интервју 
са Комисијом.

1. Провера општих функционалних ком-
петенција: из области знања организација и 
рад државних органа Републике Србије (про-
вера ће се вршити писаним путем – тест); из 
области знања и вештина дигитална писме-
ност (провера ће се вршити решавање зада-
така практичним радом на рачунару или уви-
дом у доказ о познавању рада на рачунару); из 
области знања и вештина пословна комуника-
ција (провера ће се вршити решавање теста 
који ће се радити у папирној форми, заокру-
живањем једног од више понуђених одговора 
из постављених задатака на интернет презен-
тацији Основног суда у Пожеги).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције “дигитална писменост” 
(поседовање знања и вештина у основама 
коришћења рачунара, основама коришћења 
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интернета, обради текста и табела, табеларне 
калкулације), ако кандидат поседује важећи 
сертификат, потврду или други одговарајући 
доказ о поседовању знања и вештина из наве-
дених области на траженом нивоу и жели да 
на основу њега буде ослобођен тестирања 
компетенције “дигитална писменост”, неопход-
но је да уз пријавни образац (уредно и у пот-
пуности попуњен у делу “рад на рачунару”), 
достави и тражени доказ у оригиналу или ове-
реној фотокопији. Провера сваке од општих 
функционалних компетенција не може трајати 
дуже од једног сата. Кандидати који су освоји-
ли један бод у провери одређене компетен-
ције, искључују се из даљег изборног поступ-
ка. Информације о материјалу за припрему 
кандидата за проверу општих функционалних 
компетенција могу се наћи на интернет пре-
зентацији Основног суда у Пожеги www.pz.os.
sud.rs, као и на сајту Службе за управљање 
кадровима www.suk.gov.rs.

2. Провера посебних функционалних 
компетенција: 

За радно место судијски помоћник виши 
судијски сарадник: 
1. Посебна функционална компетенција – про-
вераваће се познавање материјалних и про-
цесних прописа релевантних за надлежност 
суда – провера ће се вршити писаним путем – 
тест. Кандидати тест решавају заокруживањем 
једног од више понуђених одговора. Тест ће 
саставити Комисија методом случајног избо-
ра из базе питања која ће благовремено бити 
објављена на интернет презентацији Осно-
вног суда у Пожеги. Кандидати ће тест радити 
у папирној форми. Време за израду теста је 
један сат. 
2. Посебна функционална компетенција 
за радно место судијски помоћник – виши 
судијски сарадник провераваће се поседовање 
знања и вештина за израду нацрта судских 
одлука и других аката – провера ће се вршити 
усменим путем – разговор са кандидатом.
3. Посебна функционална компетенција за 
радно место судијски помоћник виши судијски 
сарадник – вештине презентације, вештине 
управљање поступком и вештине извешта-
вања у предметима – провера ће се вршити 
усменим путем – разговор са кандидатом.

За радно место судијски помоћник 
судијски сарадник: 
1. Посебна функционална компетенција – про-
вераваће се познавање материјалних и про-
цесних прописа релевантних за надлежност 
суда – провера ће се вршити писаним путем – 
тест. Кандидати тест решавају заокруживањем 
једног од више понуђених одговора. Тест ће 
саставити Комисија методом случајног избо-
ра из базе питања која ће благовремено бити 
објављена на интернет презентацији Осно-
вног суда у Пожеги. Кандидати ће тест радити 
у папирној форми. Време за израду теста је 
један сат.
2. Посебна функционална компетенција 
за радно место судијски помоћник – виши 
судијски сарадник провераваће се поседовање 
знања и вештина за израду нацрта судских 
одлука и других аката – провера ће се вршити 
усменим путем – разговор са кандидатом.
3. Посебна функционална компетенција за 
радно место судијски помоћник виши судијски 
сарадник – вештине презентације, вештине 
управљање поступком и вештине извешта-
вања у предметима – провера ће се вршити 
усменим путем – разговор са кандидатом.

За радно место секретар суда: 
1. Посебна функционална компетенција про-

вераваће се познавање материјалних и про-
цесних прописа релевантних за надлежност 
суда– провера ће се вршити писаним путем – 
тест. Кандидати тест решавају заокруживањем 
једног од више понуђених одговора. Тест ће 
саставити Комисија методом случајног избо-
ра из базе питања која ће бити благовремено 
објављена на интернет презентацији Осно-
вног суда у Пожеги. Кандидати ће тест радити 
у папирној форми. Време за израду теста је 
један сат.
2. Познавање подзаконских аката, интерних 
процедура и дтугих аката органа за обављање 
радног места секретара суда- провера ће се 
вршити усменим путем- разговор са кандида-
том.
3. Поседовање знања и вештина за организа-
цију и координацију рада унутрашњих орга-
низационих јединица суда, као и поседовање 
знања и вештина за израду нацрта норма-
тивних и других аката- провера ће се вршити 
усменим путем – разговор са кандидатом.

За радно место експедитор поште: 
1. Посебна функционална компетенција 
-познавање прописа Закон о државним служ-
беницима и Судски пословник, познавање 
прописа којим се уређује употреба печата и 
штамбиља у државном органу, познавање 
прописа којим се уређује поступање са архив-
ском грађом- провера ће се вршити писаним 
путем – тест. Кандидати тест решавају заокру-
живањем једног од више понуђених одговора. 
Тест ће саставити Комисија методом случајног 
избора из базе питања која ће благовреме-
но бити објављена на интернет презентацији 
Основног суда у Пожеги. Кандидати ће тест 
радити у папирној форми. Време за израду 
теста је један сат. 
2. Посебна функционална компетенција у 
области рада административни послови – 
Познавање канцеларијског пословања – про-
вера ће се вршити усменим путем – разговор 
са кандидатом.
3. Посебна функционална компетенција - про-
фесионално окружење, прописи и акти из 
надлежности и организације органа, знање и 
вештина у вези са организацијом и координа-
цијом рада судске писарнице - провера ће се 
вршити усменим путем.

За радно место записничар: 
1. Посебна функционална компетенција позна-
вање прописа Закон о државним службеници-
ма и Судски пословник као и вештина куцања 
– провера ће се вршити писаним путем – тест. 
Кандидати тест решавају заокруживањем 
једног од више понуђених одговора. Тест ће 
саставити Комисија методом случајног избо-
ра из базе питања која ће бити благовремено 
објављена на интернет презентацији Осно-
вног суда у Пожеги. Кандидати ће тест радити 
у папирној форми. Време за израду теста је 
један сат. 
2. Посебна функционална компетенција посе-
довање вештине куцања провераваће се прак-
тичним радом на рачунару тако што ће члан 
Комисије гласно диктирати судску одлуку коју 
ће кандидати куцати на рачунару. Сви канди-
дати ће радити исту судску одлуку а време за 
проверу је 10 минута. 
3. Посебна функционална компетенција у 
области рада административни послови – 
познавање канцеларијског пословања – про-
вера ће се вршити усменим путем – разговор 
са кандидатом. 
4. Посебна функционална компетенција-поло-
жен испит за дактилографа И класе провера 
ће се вршити увидом у потврду о положеном 
испиту.

Писани тест се састоји од 15 питања са више 
понуђених одговора. Кандидати одговарају на 
питања заокруживањем једног од понуђених 
одговора из базе питања која ће бити благо-
времено објављене на интернет презентацији 
Основног суда у Пожеги. Кандидат може на 
свако питање дати, односно заокружити само 
један одговор. Свако брисање или исправка 
датог одговора сматра се као нетачан одговор 
ако се кандидат на тесту служи недозвољеним 
средствима, Комисија ће таквог кандидата 
удаљити са теста. У том случају сматра се да 
кандидат није положио тест. Време за израду 
теста је 1 сат.

Мерила која ће бити коришћена за вредовање 
функционалних компентенција путем разгово-
ра са кандидатом су следећа: стручна заснова-
ност, аналитичност, систематичност, прециз-
ности и тачност навођења података и јасноћа 
у изношењу личног става и мишљења.

3. Провера понашајних компетенција: 
Провера понашајних компетенција вршиће од 
стране дипломираног психолога, која подразу-
мева психолошку процену способности, особи-
на личности и мотивација за конкретно радно 
место.

4. Интервју са Комисијом и вредновање 
кандидата: Након фазе провере понашајних 
компетенција спровешће се фаза интервјуа са 
кандидатима, који подразумева разговор чла-
нова комисије са кандидатом у циљу процене 
мотивације за рад на радном месту и прихва-
тања вредности државних органа.

Врста радног односа и место рада за сва 
радна места: За сва радна места радни однос 
се заснива на неодређено време у Основном 
суду у Пожеги, Уче Димитријевића 6, уз обаве-
зан пробни рад за оне који први пут заснивају 
радни однос у државним органима. Пробни 
рад траје 6 месеци.

Општи услови за рад на свим радним 
местима: да је учесник конкурса пунолетан 
држављанин Републике Србије, да учесник 
конкурса раније није престао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужнос-
ти из радног односа, да учесник конкурса није 
осуђиван на казну затвора од најмање 6 месе-
ци.

Датум оглашавања и рок за подношење 
пријава на конкурс: Датум оглашавања: 
20.10.2021. године.

Јавни конкурс је оглашен на огласној табли 
Основног суда у Пожеги, на интернет презен-
тацији Основног суда у Пожеги, на порталу 
е-Управе, на интернет презентацији Нацио-
налне службе за запошљавање. Рок за подно-
шење пријаве за конкурс је 8 дана и почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања 
јавног конкурса у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање – публи-
кација „Послови“. Последњи дан рока за под-
ношење пријава је 28.10.2021. године.

Пријава на конкурс врши се на обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презен-
тацији Основног суда у Пожеги www.pz.os.sud.
rs.

Кандидати који конкуришу на више радних 
места подносе појединачне пријаве за свако 
радно место на које конкуришу.

Уредно попуњен, одштампан и потписан Обра-
зац пријаве подноси се на шалтеру у писар-
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ници Основног суда у Пожеги, Уче Дими-
тријевића 6, Пожега или путем поште на исту 
адресу са назнаком “пријава на јавни конкурс 
за попуњавање извршилачког радног места – 
назив радног места”.

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 који-
ма се спроводи изборни поступак. Подносиоци 
пријаве се обавештавају о додељеној шифри 
у року од 3 дана од пријема пријаве, дос-
тављањем наведеног податка на начин који 
је у пријави назначен за доставу обавештења.

Докази које прилажу кандидати: Који 
су успешно прошли фазу провере посебних 
функционалних компетенција, пре интервјуа 
са конкурсном комисијом: биографија са наво-
дима о досадашњем радном искуству, уверење 
о држављанству Републике Србије; извод из 
матичне књиге рођених; диплома којом се 
потврђује стручна спрема; за радно место 
судијски помоћник и секретар суда – уверење 
о положеном правосудном испиту; за радно 
место записничар – уверење о положеном 
државном стручном испиту за рад у држав-
нинм органима и уверење о положеном испи-
ту за дактилографа 1 класе; исправе којима 
се доказује радно искуство у струци (потвр-
де, 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); потврду да учеснику конкур-
са раније није престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде радне дужности 
из радног односа издате од стране државног 
органа у коме је учесник интерног конкурса 
био у радном односу; уверење да учесник кон-
курса није осуђиван на казну затвора од нај-
мање 6 месеци издате од стране Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије, не 
старије од 6 месеци; други докази о стеченим 
знањима и вештинама.

Државни службеник који се пријављује на 
конкурс, уместо уверења о држављанству и 
извода из матичне књиге рођених, подноси 
решење о распоређивању или премештају на 
радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен. Сви докази се прилажу у 
оригиналу или фотокопији која је оверена код 
јавног бележника (или у Основним судови-
ма). 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 ностри-
фикована.

Рок за подношење доказа: Кандидати који 
су успешно прошли фазу провере посебних 
функциконалних компетенција, пре интервјуа 
са конкурсном комисијом, позивају се да у року 
од 5 радних дана од дана пријема обавештења 
доставе наведене доказе који се прилажу 
у конкурсном поступку. Кандидати који не 
доставе податке 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. Дока-
зи се достављају на наведену адресу “За јавни 
конкурс”.

Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-

говремене, допуштене, разумљиве, потпуне, 
уз које су приложени сви потребни докази и 
који испуњавају услове предвиђене огласом 
о јавном конкурсу, на основу података наве-
дених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни 
поступак ће се спровести у просторијама Осно-
вног суда у Пожеги, Уче Димитријевића број 
6. Кандидати ће о датуму и времену бити оба-
вештени на контакте (бројеве телефона или 
е-маил адресе) која наведу у својим обрасци-
ма пријаве. Изборни поступак ће започети по 
истеку рока за подношење пријава. Кандидати 
који су успешно прошли једну фазу изборног 
поступка обавештавају се о датуму, месту и 
времену спровођења наредне фазе изборног 
поступка на контакте (бројеве телефона или 
e-mail адресе) које наведу у својим обрасцима 
пријаве.

Лице задужено за давање обавештења 
о конкурсу: Биљана Савић, админстративно 
технички секретар Основног суда у Пожеги, 
контакт телефон 031/715-982.

Напомена: документа о чињеницама у који-
ма се води службена евиденција су уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органи-
ма, уверење о положеном правосудном испиту 
и уверење да кандидат није осуђиван. Зако-
ном о општем управном поступку („Сл. гл. РС“ 
број 18/16) прописано је између осталог, да је 
орган дужан да по службеној дужности, у скла-
ду са законом врши увид у податке о чињени-
цама неопходним за одлучивање у 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 подат-
ке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција када је то неопходно за одлучи-
вање, 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 одбаче-
не.

Сагласно члану 9 Закона о државним службе-
ницима, прописано је да су кандидатима при 
запошљавању у државни орган, под једна-
ким условима доступна сва радна места и да 
се избор кандидата врши на основу провера 
компетенција.

Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија 
именована Одлуком председника Основног 
суда у Пожеги.

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

Основни суд у Пожеги не врши дискримина-
цију на основу расе, боје коже, вере, пола, 
националности и етничког порекла или инва-
лидитета. Конкуренција се заснива на квали-
тету и отворена је за све који испуњавају про-
писане услове. Сви изрази и појмови који су у 
овом огласу изражени у граматичком мушком 
роду, односе се без дискриминације и на особе 
женског пола.

Овај оглас објављује се на интернет презента-

цији и огласној табли Основног суда у Пожеги, 
на порталу е-управе, на интернет презента-
цији и периодичном издању огласа Национал-
не службе за запошљавање.

Образац пријаве на конкурс, за сва радна мес-
та, може се преузети на званичној интернет 
презентацији Основног суда у Пожеги (www.
pz.os.sud.rs).

ВРАЊЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО

Врање

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 
РАДНИХ МЕСТА У ВИШЕМ ЈАВНОМ 

ТУЖИЛАШТВУ У ВРАЊУ

I Орган у коме се радно место попуња-
ва: Више јавно тужилаштво у Врању, Врање, 
Краља Стефана Првовенчаног 1.

II Општи услови за запослење: држављан-
ство 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.

III Радна места која се попуњавају: 

Уписничар у звању референт
1 извршилац

Записничар у звању референт
1 извршилац

IV Радни однос и место рада: Радни однос 
на неодређено време, Више јавно тужилаштво 
у Врању, Врање, Краља Стефана Првовенча-
ног 1.

Опис послова за радно место уписничара 
у звању референт: Уписничар води уписни-
ке, евидентира кретање предмета, обележава 
номенклатурне знаке на попису списа, уводи 
и разводи предмете у уписнику, води регис-
тар уписника, сређује и архивира завршене 
предмете, саставља статистичке прегледе по 
уписницима и попуњава статистичке упитни-
ке, води одговарајуће доставне књиге и књиге 
експедиције, обавља и друге послове по нало-
гу непосредно надређеног.

Услови за рад на радном месту уписни-
чара у звању референт: IV степен средње 
школске спреме друштвеног смера, најмање 
две године радног искуства у струци, и потреб-
не компетенције за рад за ово радно место.

Опис послова за радно место записни-
чара у звању референт: По годишњем 
распореду послова обавља све дактилограф-
ске послове у предметима додељеним у рад 
тужиоцу и заменицима јавног тужиоца, пише 
записнике, врши препис текстова и рукописа, 
израђује све врсте табела, у сарадњи са корис-
ницима услуга коригује унете податке, стара 
се о савременом обликовању текста, припре-
ма, штампа завршене материјале и дистрибу-
ира их корисницима услуга, стара се о чувању 
и преносу података, достпуности материјала, 
исправности биротехничке опреме и рацио-
налном коришћењу канцеларијског и другог 
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потрошног материјала, води уписник за еви-
денцију штампаних ствари и публикација, води 
евиденцију о свом раду, ради и друге послове 
по налогу тужиоца.

Услови за рад на радном месту записни-
чара у звању референт: IV или III степен 
средње школске спреме друштвеног, природ-
ног или техничког смера, најмање две године 
радног искуства у струци, положен испит за 
дактилографа I-а класе, и потребне компетен-
ције за рад за ово радно место.

V Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: 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 ком-
петенција: 
- организација и рад државних органа РС - 
провераваће се путем теста (писмено);
- дигитална писменост - провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачу-
нару);
- пословна комуникација - провераваће се пис-
мено путем симулације.

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писме-
ност“, ако кандидат поседује важећи серти-
фикат, потврду или други одговарајући доказ 
о познавању рада на рачунару и жели да на 
основу њега буде ослобођен тестирања ове 
компетенције неопходно је да уз пријавни 
образац (уредно и у потпуности попуњен у 
делу *Рад на рачунару) достави и наведени 
доказ у оригиналу или овереној фотокопији. 
Комисија ће на основу приложеног доказа 
донети одлуку да ли исти може или не може 
да прихвати и кандидата ослободити тестовне 
провере.

Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу опште функционалне 
компетенције „Организација и рад државних 
органа Републике Србије“ биће објављене на 
интернет презентацији Вишшег јавног тужи-
лаштва у Врању, https: //vr.vi.jt.rs/.

Након пријема извештаја о резултатима про-
вере општих функционалних компетенција, 
међу кандидатима који су испунили мерила 
за проверу општих функционалних компетен-
ција, врши се провера посебних функционал-
них компетенција.

2. Провера посебних функционалних 
компетенција: Посебне функционалне ком-
петенције које се проверавају у изборном 
поступку су: 

За радно место уписничара: 
• евидентирање кретања предмета
• увођење и развођење предмета у уписнику
• попуњавање статистичких упитника.

За радно место записничара: 
• израда записника о саслушању осумњиченог
• савремено обликовање задатог текста
• израда табеле о задуженим и раздуженим 
предметима

Провера посебних функционалних компетен-
ција вршиће се писаним путем (тест) и усме-
ним путем (разговор са кандидатом). Време 
израде писаног задатка не може бити дуже 
од једног сата, а време за припрему усменог 
задатка не може бити дуже од 30 минута.

Након пријема извештаја о резултатима про-
вере посебних функционалних компетенција, 
међу кандидатима који су испунили мерила за 
проверу посебних функционалних компетен-
ција, врши се провера понашајних компетен-
ција.

3. Провера понашајних компетенција: 
Понашајне компетенције (управљање инфор-
мацијама, управљање задацима и оствари-
вање резултата, оријентација ка учењу и 
променама, изградња и одржавање профе-
сионалних односа, савесност, посвећеност и 
интегритет) провераваће се писаним путем - 
упитником.
Након пријема извештаја о резултатима про-
вере понашајних компетенција, сачињеног од 
стране дипломираног психолога, међу канди-
датима који су испунили мерила за проверу 
понашајних компетенција, приступа се фази у 
којој се спроводи интервју са комисијом.

Све наведене компетенције комисија ће про-
верити најкасније у року од два месеца рачу-
најући од дана истека рока за пријаву на оглас 
по предметном конкурсу. 

4. Интервју са комисијом и вредновање 
кандидата: Процена мотивације за рад на 
радном месту и прихватање вредности држав-
них органа провераваће се путем интервјуа са 
комисијом (усмено).

VI Рок за подношење пријава: рок за 
подношење пријава је осам дана и почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања 
у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање - листу „Послови“.

VII Пријава на јавни конкурс врши се на 
обрасцу пријаве који ће бити доступан на 
интернет презентацији Вишег јавног тужи-
лаштва у Врању https: //vr.vi.jt.rs/ или у 
штампаној верзији у писарници Вишег јавног 
тужилаштва у Врању, Краља Стефана Прво-
венчаног бр. 1, канцеларија 24.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру у писарници тужилашт-
ва 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 спро-
води изборни поступак. Подносиоци пријаве се 
обавештавају о додељеној шифри у року од 
три дана од пријема пријаве, достављањем 
наведеног податка на начин који је у пријави 
назначен за доставу обавештења.
VIII Остали докази које прилажу кан-
дидати који су успешно прошли фазе 
изборног поступка пре интервјуа са кон-
курсном комисијом су: 
- биографија са наводима о досадашњем рад-
ном искуству;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије;
- оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе 
или уверења којим се потврђује стручна спре-
ма наведена у условима за радно место;
- оригинал или оверена фотокопија доказа 
о радном искуству (потврде, решење, и дру-
ги акти из којих се може утврдити на којим 
пословима, са којом стручном спремом и у ком 
периоду је стечено радно искуство);
- оригинал или оверена фотокопија потврде да 
кандидату раније није престајао радни однос 
у државном органу због теже повреде радне 
дужности из радног односа издата од стране 

државних органа у коме је учесник јавног кон-
курса био у радном односу;
- оригинал уверења да кандидат није осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест месеци 
(издато од стране Министарства унутрашњих 
послова Републике Србије, не старије од 6 
месеци);
- други докази о стеченим знањима и вешти-
нама.

Државни службеник који се пријављује иа јав-
ни конкурс, уместо уверења о држављанству 
и извода из матичне књиге рођених подноси 
решење о распоређивању или премештају на 
радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен.

Одредбама чланова 9 и 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС“, 
бр. 18/2016 и 95/2018) прописано је да у 
поступку који се покреће по захтеву стран-
ке орган може да врши увид, прибавља и 
обрађује личне податке о чињеницама о који-
ма се води службена евнденција када је то 
неопходно за одлучивање, осим ако странка 
изричито изјави да ће те податке прибавити 
сама.

Документ о чињеницама по којима се води 
службена евиденција је: извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству и 
уверење да кандидат није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месецн.

Више јавно тужилаштво у Врању ће прибавити 
доказе о чињеницама о којима се води службе-
на евиденција, изузев уколико наведене дока-
зе кандидат сâм достави, а у циљу ефикас-
нијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву, која 
представља саставни део обрасца пријаве на 
конкурс за радно место, којом се опредељује 
за једну од две могућности - да орган прибави 
податке о којима се води службена евиденција 
или да кандидат то учини сам.

За све доказе који се прилажу у фотокопији, 
фотокопија мора бити оверена код јавног 
бележника (изузетно у градовима и општина-
ма у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основ-
ним судовима, судским јединицама, пријем-
ним калцеларијама основних судова, однос-
но општинским управама). Као доказ се могу 
приложити и фотокопије докумената које су 
оверене пре 01. марта 2017. године у основ-
ним судовима, односно општинским управама. 
Фотокопије докумената које нису оверене од 
надлежног органа неће се разматрати.

Сви докази прилажу се на српском језику, а 
уколико су на страном језику морају бити пре-
ведени на српски језнк и оверени од стране 
овлашћеног судског тумача.

Диплома којом се потврђује стручна спрема, 
а која је стечена у иностранству мора бити 
нострификована.

IX Рок за подношење осталих доказа: 
кандидати који су успешно прошли претходне 
фазе изборног поступка, пре интервјуа са 
конкурсном комисијом, позваће се да у року 
од 5 (пет) радних дана од дана пријема оба-
вештења доставе наведене доказе које при-
лажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе доказе који се при-
лажу у конкурсном поступку, односно који на 
основу достављених или прибављених доказа 
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не испуњавају услове за запослење, писмено 
се обавештавају да су искључени из даљег 
изборног поступка.

Докази се достављају на адресу: Више јавно 
тужилаштво у Врању, Краља Стефана Прво-
венчаног бр. 1, са назнаком „Јавни конкурс за 
попуну извршилачких радних места уписничар 
и записничар“.

X Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведе-
них у обрасцу пријаве на конкурс, спровешће 
се изборни поступак након истека рока од 
осам дана за подношење пријава, о чему ће 
кандидати бити обавештени на бројеве теле-
фона или електронске адресе које су навели у 
својим пријавама.

Провере општих функционалних компетен-
ција, посебних функционалних компетенција, 
понашајних компетенција и интервју са кон-
курсном комисијом ће се обавити у просто-
ријама Вишег јавног тужилаштва у Врању, ул. 
Краља Стефана Првовенчаног бр. 1.

Учесници конкурса који су успешно прошли 
једну фазу изборног поступка обавештавају 
се о датуму, месту и времену спровођења 
наредне фазе изборног поступка на контакте 
(бројеве телефона или електронске адресе) из 
пријава.

XI Трајање радног односа: радни однос се 
заснива на неодређено време.

XII Лице задужено за давање обаве- 
штења о конкурсу, радним данима од 10.00 
до 13.00 часова: Братислав Давидовић, тел. 
017/422-133 и моб. тел. 064/8379405.

XIII Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на конкурс: Пријава 
на конкурс шаље се на адресу: Више јавно 
тужилаштво у Врању, Краља Стефана Прво-
венчаног 1, са назнаком „Јавни конкурс за 
попуну извршилачких радних места уписни-
чар и записничар“, или непосредно предаје у 
седишту Вишег јавног тужилаштва у Врању, 
Краља Стефана Првовенчаног 1, канцеларија 
број 24.

НАПОМЕНЕ: Овај конкурс се објављује на 
интернет презентацији https: //vr.vi.jt.rs/ и 
огласној табли Вишег јавног тужилаштва у 
Врању, на порталу е-управе, на интернет 
презентацији, огласној табли и периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање. Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве биће 
одбачене закључком конкурсне комисије. Кан-
дидати који су освојили један бод у провери 
одређене компетенције искључују се из даљег 
изборног поступка. Кандидати који први пут 
заснивају радни однос у државном органу 
подлежу пробном раду од 6 месеци. Положен 
државни стручни испит није услов, нити пред-
ност за заснивање радног односа. Свака фаза 
изборног поступка у селекцији кандидата биће 
елиминациона.

Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу опште функционалне 
компетенције „Организација и рад државних 
органа Републике Србије“ биће објављени на 
интернет презентацији Вишег јавног тужи-
лаштва у Врању, https: //vr.vi.jt.rs/.

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

Изборни поступак ће бити спроведен без дис-
криминације по основу расе, боје коже, пола, 
вере, националности, етничког порекла или 
инвалидитета. Конкуренција се заснива на 
квалитету и отворена је за све који испуња-
вају прописане услове. Сви изрази и појмови 
у овом огласу који су употребљени у мушком 
граматичком роду односе се, без дискримина-
ције, и на особе женског пола.

ЗАЈЕЧАР

СТРУЧНА СЛУЖБА ЗАЈЕЧАРСКОГ 
УПРАВНОГ ОКРУГА, ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Генерала Гамбете 44

Радно место за кадровске и опште 
послове, разврстано у звање 

саветник
Одсек за опште послове

Опис послова: израђује предлоге аката о пра-
вима, дужностима и одговорностима држав-
них службеника и намештеника у Стручној 
служби и пружа им стручну помоћ у вези са 
остваривањем права и дужности из области 
радних односа; припрема акт о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у 
Стручној служби и друге правне акте из дело-
круга Стручне службе; израђује уговоре за 
потребе Управног округа; обавља послове 
секретара Савета управног округа, припрема 
закључке и остале правне акте из делокруга 
Савета управног округа; обавља послове ана-
литичара радних места у Стручној служби и 
стара се о уједначеном спровођењу поступ-
ка вредновања радне успешности; обавља 
послове у вези са реформом државне управе; 
припрема нацрт кадровског плана Стручне 
службе и израђује месечне извештаје у вези 
са структуром и бројем државних службеника 
и намештеника за Централну кадровску еви-
денцију; учествује у поступку јавних набавки 
за потребе Стручне службе; обавља и друге 
послове по налогу шефа Одсека. 

УСЛОВИ: стечено високо образовање из науч-
не области правне науке на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факулте-
ту, најмање 3 године радног искуства у стру-
ци, положен државни стручни испит, као и 
потребне компетенције за обављање послова 
радног места. 

Место рада: Зајечар, Генерала Гамбете 44. 

Фазе изборног поступка и учешће канди-
дата: Изборни поступак се спроводи из више 
обавезних фаза и то следећим редоследом: 
провера општих функционалних компетен-
ција, провера посебних функционалних ком-
петенција, провера понашајних компетенција 
и интервју са Конкурсном комисијом. У свакој 
фази изборног поступка врши се вредновање 
кандидата и само кандидат који испуни уна-
пред одређено мерило за проверу одређене 
компетенције у једној фази изборног поступка 
може да учествује у провери следеће компе-
тенције у истој или наредној фази. Кандида-
тима који учествују у изборном поступку прво 
се проверавају опште функционалне компе-
тенције. 

Провера општих функционалних компетен-
ција: 
1. организација и рад државних органа РС - 
провераваће се путем теста (писмено),
2. дигитална писменост - провераваће се 
решавањем задатака (практичним радом на 
рачунару),
3. пословна комуникација - провераваће се 
путем симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне 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 компетен-
ције – дигитална писменост, неопходно је да 
уз пријавни образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу *Рад на рачунару), достави-
те и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији. Комисија ће на основу приложе-
ног 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 

Провера посебних функционалних компетен-
ција: 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. Посебне функционалне компетенције у 
одређеној области рада - за област рада 
послови јавних набавки (методологија 
за припрему конкурсне документације у 
поступку јавних набавки; облигациони одно-
си и методологија за праћење извршења 
уговора) провераваће се путем симулације 
(писмено). 
2. Посебне функционалне компетенције у 
одређеној области рада - за област рада сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање 
и обрада података из различитих извора, 
укључујући способност критичког вредновања 
и анализирања доступних информација) про-
вераваће се путем симулације (писмено). 
3. Посебне функционалне компетенције за 
одређено радно место - прописи из надлеж-
ности и организације органа (Уредба о управ-
ним окрузима; Уредба о начину рада Савета 
управног округа) провераваће се путем симу-
лације (писмено). 

Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу посебних функционал-
них компетенција могу се наћи на сајту Заје-
чарског управног округа: www.zajecarski.okrug.
gov.rs. 

Провера понашајних компетенција: Пона-
шајне компетенције (управљање информа-
цијама, управљање задацима и остваривање 
резултата, оријентација ка учењу и промена-
ма, изградња и одржавање професионалних 
односа, савесност, посвећеност и интегритет) 
провераваће се путем психометријских тесто-
ва, узорака понашања и путем интервјуа бази-
раног на компетенцијама. 

Интервју са комисијом и вредновање канди-
дата 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). 
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Адреса на коју се подноси попуњен образац 
пријаве на јавни конкурс Образац пријаве 
на јавни конкурс шаље се поштом или пре-
даје непосредно на писарници Зајечарског 
управног округа, у Зајечару, Генерала Гамбе-
те број 44, са назнаком „За јавни конкурс за 
попуњавање извршилачког радног места”. 

Лице које је задужено за давање обавештења 
о јавном конкурсу: Анкица Стојановић, држав-
ни службеник у Стручној служби Зајечарског 
управног округа, телефон: 019/421-626, од 
8.00 до 12.00 часова.

Општи услови су: 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: Рок за подношење 
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног 
дана од дана објављивања у периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање (публикација “Послови”). 

Пријава на јавни конкурс: Пријава се врши 
на Обрасцу који је доступан на интернет пре-
зентацији Службе за управљање кадровима и 
Зајечарског управног округа или у штампаној 
верзији на писарници Зајечарског управног 
округа, у Зајечару, Генерала Гамбете 44. 
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује у даљем изборном поступ-
ку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве 
након што конкурсна комисија састави списак 
кандидата међу којима се спроводи изборни 
поступак. Подносиоци пријаве се обавешта-
вају о додељеној шифри у року од три дана од 
дана пријема пријаве, достављањем наведеног 
податка на начин који је у пријави назначио за 
доставу обавештења. 

Докази које прилажу кандидати који су успеш-
но прошли фазе изборног поступка пре интер-
вјуа са Конкурсном комисијом. 

Кандидати прилажу: оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
оригинал или оверену фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе којом се потврђује стручна спре-
ма; оригинал или оверену фотокопију доказа 
о положеном државном стручном испиту за 
рад у државним органима (кандидати са поло-
женим правосудним испитом уместо доказа о 
положеном државном стручном испиту, под-
носе доказ о положеном правосудном испиту); 
оригинал или оверену фотокопију доказа о 
радном искуству у струци (потврда, решење и 
други акти којима се доказује на којим посло-
вима, са којом стручном спремом и у ком вре-
менском периоду је стечено радно искуство). 
Државни службеник који се пријављује на јав-
ни конкурс уместо уверења о држављанству 
и извода из матичне књиге рођених подноси 
оригинал или оверену фотокопију решења 
о распоређивању или премештају на радно 
место у органу у коме ради или решења да је 
државни службеник нераспоређен. Сви докази 
прилажу се у оригиналу или фотокопији која 
је оверена код јавног бележника. Као доказ се 
могу приложити и фотокопије докумената које 
су оверене пре 1. марта 2017. године у основ-
ним судовима, односно општинским управама. 

Рок за подношење доказа: Кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка, пре 
интервјуа са Конкурсном комисијом позивају 

се да у року од пет радних дана од дана прије-
ма обавештења, доставе наведене доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку. Кандида-
ти који не доставе доказе који се прилажу у 
конкурсном поступку, односно који на осно-
ву 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 Стручне службе Зајечарског 
управног округа, Генерала Гамбете 44, Заје-
чар. 

Трајање радног односа: Радни однос се засни-
ва на неодређено време. Кандидати који први 
пут заснивају радни однос у државном органу, 
подлежу пробном раду од шест месеци. Канди-
дати без положеног државног стручног испита 
за рад у државним органима примају се на рад 
под условом да тај испит положе до окончања 
пробног рада. 

Чланом 9 Закона о државним службеницима, 
прописано је да су кандидатима при запошља-
вању у државни орган, под једнаким услови-
ма доступна сва радна места и да се избор 
кандидата врши на основу провере компе-
тенција. Кандидати са положеним државним 
стручним испитом немају предност у изборном 
поступку у односу на кандидате без положеног 
државног стручног испита. 

Датум и место провере компетенција учесника 
конкурса у изборном поступку: Са кандидати-
ма чије су пријаве благовремене, допуштене, 
разумљиве, потпуне и који испуњавају усло-
ве предвиђене огласом о јавном конкурсу, на 
основу података наведених у обрасцу пријаве 
на конкурс, изборни поступак ће се спровести 
почев од 08. новембра 2021. године, о чему ће 
учесници конкурса бити обавештени на начин 
који су навели у својим пријавама. 

Провера општих функционалних компетен-
ција, посебних функционалних компетенција 
и понашајних компетенција ће се обавити у 
просторијама Службе за управљање кадрови-
ма, у Палати Србија, Нови Београд, Булевар 
Михајла Пупина 2 (источно крило). Интервју са 
Конкурсном комисијом ће се обавити у просто-
ријама Стручне службе Зајечарског управног 
округа у Зајечару, Генерала Гамбете 44. Кан-
дидати који успешно прођу једну фазу избор-
ног поступка обавештавају се о датуму, месту 
и времену спровођења наредне фазе изборног 
поступка на контакте (бројеве телефона или 
имејл-адресе или путем телеграма), које наве-
ду у својим обрасцима пријаве. 

Документи о чињеницама о којима се води 
службена евиденција (извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, уверење 
о положеном државном стручном испиту за 
рад у државним органима, односно уверење 
о положеном правосудном испиту) Законом о 
општем управном поступку („Службени глас-
ник РС”, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тума-
чење) прописано је, између осталог, да је 
орган дужан да по службеној дужности, у скла-
ду са законом, врши увид у податке о чиње-
ницама 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 подат-
ке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција када је то неопходно за одлучи-
вање, осим ако странка изричито изјави да 
ће те податке прибавити сама (члан 103 став 
3). Потребно је да учесник конкурса у делу 
Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који 

начин жели да се прибаве његови подаци из 
службених евиденција. 

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве биће 
одбачене. Јавни конкурс спроводи Конкурсна 
комисија коју је именовао начелник Зајечарс-
ког управног округа. Овај конкурс објављује се 
на веб-страници и на огласној табли Зајечар-
ског управног округа, на веб-страници Служ-
бе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, 
на порталу е-Управе, веб-страници и пери-
одичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање. Термини који су у овом 
огласу изражени у граматичком мушком роду 
подразумевају природни мушки и женски род 
лица на које се односе.

ЗРЕЊАНИН

СРЕДЊОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
23000 Зрењанин, Трг слободе 10

Шеф Одсека, у звању саветник
Одсек за опште послове

Опис посла: руководи радом Одсека, пружа 
стручна упутства, координира и надзире рад 
државних службеника и намештеника у Одсе-
ку; организује и надзире пружање стручне и 
техничке помоћи начелнику Управног округа 
и извршење послова заједничких свим окруж-
ним и осталим подручним јединицама органа 
државне управе; обавља послове секретара 
Савета управног округа и организује пружање 
стручне и административно-техничке подрш-
ке Савету управног округа; стара се о уједна-
ченом и објективном спровођењу поступка 
вредновања радне успешности државних 
службеника, процењује потребе за стручним 
усавршавањем и развојем компетенција и 
сачињава посебан програм стручног усавр-
шавања; прати квалитет и начин пружања 
уговорених услуга за Управни округ и пред-
лаже мере у вези са тим; израђује и ажурира 
Информатор о раду и стара се о благовреме-
ности ажурирања званичне интернет презен-
тације Средњобанатског управног округа; 
остварује сталну сарадњу са окружним и оста-
лим подручним јединицама органа државне 
управе и локалним самоуправама на подручју 
Управног округа и обавља друге послове по 
налогу начелника Управног округа

УСЛОВИ: стечено високо образовање из науч-
не области правних наука на основним академ-
ским студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету, положен државни стручни испит, радно 
искуство у струци од најмање три године, као 
и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

Место рада: Зрењанин, Трг слободе 10.

Врста радног односа: радно место попуњава 
се заснивањем радног односа на неодређено 
време.

Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: Сагласно члану 9 Закона о државним 
службеницима, прописано је да су кандидати-
ма при запошљавању у државни орган, под 
једнаким условима доступна сва радна места 
и да се избор кандидата врши на основу про-
вере компетенција. Положен државни стручни 
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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. Кандидати-
ма који учествују у изборном поступку прво се 
проверавају опште функционалне компетен-
ције. 

Провера општих функционалних компе-
тенција: 
1. организација и рад државних органа РС - 
провераваће се путем теста (писано), 
2. дигитална писменост - провераваће се 
решавањем задатака (практичним радом на 
рачунару),
3. пословна комуникација - провераваће се 
путем симулације (писано).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне 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 компетен-
ције – дигитална писменост, неопходно је да 
уз пријавни образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу *Рад на рачунару), достави-
те 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 материјали-
ма за припрему кандидата за проверу општих 
функционалних компетенција, могу се наћи на 
сајту Службе за управљање кадровима www.
suk.gov.rs

Провера посебних функционалних ком-
петенција: Након пријема извештаја о резул-
татима провере општих функционалних ком-
петенција, 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 (мето-
дологија 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 симула-
ције. 

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Средњо-
банатски управни округ www.srednjobanatski.
okrug.gov.rs

Провера понашајних компетенција: Пона-
шајне компетенције (управљање информа-
цијама, управљање задацима и остваривање 
резултата, оријентација ка учењу и промена-
ма, изградња и одржавање професионалних 
односа, савесност, посвећеност и интегритет 
и управљање људским ресурсима) – провера-
ваће се путем психометријских тестова, узора-
ка 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 обра-
зац пријаве за конкурс: Средњобанатски 
управни округ, 23000 Зрењанин, Трг слободе 
10, са назнаком „За јавни конкурс за попуња-
вање извршилачког радног места”.

Лице задужено за давање обавештења у 
вези јавног конкурса: Јелена Срданов, тел. 
023/536-593 од 10.00 до 12.00 часова.

Општи услови за запослење: држављан-
ство 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 кон-
курс је 8 дана и почиње да тече наредног дана 
од дана објављивања јавног конкурса у пери-
одичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадрови-
ма и Средњобанатског управног округа или 
у штампаној верзији на писарници Средњо-
банатског управног округа, Трг слободе 10, 
23000 Зрењанин.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује у даљем изборном поступ-
ку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве 
након што комисија састави списак кандида-
та међу којима се спроводи изборни посту-
пак. 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 ове-
рена 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 право-
судним испитом уместо доказа о положеном 
државном стручном испиту, подносе доказ 
о положеном правосудном испиту); ориги-
нал 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 јав-
ни 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 фото-
копији која је оверена код јавног бележника 

(изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцела-
ријама основних судова, односно у општин-
ским 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 упо-
треби 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 који-
ма се води службена евиденција су: уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органи-
ма / уверење о положеном правосудном испи-
ту. Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о 
општем управном поступку („Службени глас-
ник 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 чиње-
ницама о којима се води службена евиденција 
када је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави да ће те податке при-
бавити 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 коми-
сијом позивају се да у року од 5 (пет) радних 
дана од дана пријема обавештења доставе 
наведене доказе који се прилажу у конкур-
сном поступку. Кандидати који не доставе 
доказе који се прилажу у конкурсном поступ-
ку, односно који на основу достављених или 
прибављених доказа не испуњавају услове 
за запослење, писмено се обавештавају да су 
искључени из даљег изборног поступка. Дока-
зи се достављају на наведену адресу Средњо-
банатског управног округа.

Датум и место провере компетенција 
кандидата у изборном поступку: Са учес-
ницима конкурса чије су пријаве благовре-
мене, допуштене, разумљиве, потпуне и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јав-
ном конкурсу, на основу података наведених у 
обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак 
ће се спровести почев од 15. новембра 2021. 
године, о чему ће кандидати бити обавештени 
на контакте (бројеве телефона или мејл-адре-
се), које су навели у својим обрасцима прија-
ве. Провера општих функционалних компетен-
ција, посебних функционалних компетенција и 
понашајних компетенција, обавиће се у прос-
торијама Службе за управљање кадровима, у 
Палати „Србија“, Булевар Михајла Пупина 2 
(источно крило), Нови Београд. Интервју са 
Конкурсном комисијом ће се обавити у прос-
торијама Средњобанатског управног округа у 
Зрењанину, Трг слободе 10. Кандидати који 
успешно прођу једну фазу изборног поступка, 
биће обавештени о датуму, месту и времену 
спровођења наредне фазе изборног поступка, 
на контакте (бројеве телефона или мејл-адре-
се) које наведу у својим пријавама.

Напомене: Као државни службеник на извр-
шилачко радно место, може да се запосли 
и лице које нема положен државни струч-
ни испит, али је дужно да га положи у про-
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писаном року. Положен државни стручни 
испит није услов, нити предност за засни-
вање 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 поло-
жен 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 спро-
води Конкурсна комисија коју је именовала 
начелница Средњобанатског управног округа. 
Овај конкурс се објављује на огласној табли 
и интернет презентацији Средњобанатског 
управног округа (www.srednjobanatski.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. Терми-
ни који су у овом огласу изражени у грама-
тичком мушком роду подразумевају природни 
мушки и женски род лица на које се односе.

Трговина и услуге

„DELHAIZE SERBIA“
ДОО БЕОГРАД

Нови Београд, Јурија Гагарина 14
тел. 064/8122-052

e-mail: sladjana.kuzeljevic@delhaize.rs

Продавац меса
2 извршиоца

Опис посла: послови продаје.

УСЛОВИ: средња школа; добре вештине 
комуникације Рад у две смене. Рок за пријем 
пријава је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Кандидати се могу јавити на телефон: 
064/8122-052, особа за контакт Драган Ђокић. 

“C&LC – GROUP” DOO
11070 Нови Београд

Булевар Арсенија Чарнојевића 106/2
тел. 060/105-22-09

Курир

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме 
у било којем занимању, возачка дозвола Б и Ц 
категорије. Пријаве слати у року од 30 дана од 
дана објављивања огласа.

“NEW IMAGE” DOO
11070 Нови Београд, Тошин бунар 185

Монтажер

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било 
којем занимању, радно искуство 6 месеци, 
познавање рада на рачунару, возачка дозвола 
Б категорије, оспособљеност за рад на висини 
преко 3 м чврсте подлоге. Пријаве слати на 
e-mail: zaposlenje@newimage.rs, у року од 30 
дана од дана објављивања огласа.

“GASTRO PUB BELVILLE” DOO
11070 Нови Београд

Булевар Михаила Пупина 165д
тел. 061/189-93-32

Продавац куваних јела

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спре-
ме у било којем занимању, пожељно радно 
искуство у продаји, кетерингу, познавање 
рада на рачунару. Пријаве слати на e-mail: 
gastropubbelville@gmail.com, у року од 30 дана 
од дана објављивања огласа.

„DELHAIZE SERBIA“ DOO
Нови Београд, Јурија Гагарина 14
e-mail: ljubica.sandic@delhaize.rs

Месар – продавац меса
за рад у Новом Саду 

на одређено време 3 месеца
10 извршилаца

УСЛОВИ: лица са завршеним III степеном стру-
чне спреме, искуство пожељно али не и оба-
везно. Рад у сменама. Пријаве кандидата на 
e-mail: ljubica.sandic@delhaize.rs или позивом 
на контакт телефон: 069/8076-291. Трајање 
конкурса до 30.11.2021.

ДОО “ДНД ЗАШТИТА НА РАДУ”
23000 Зрењенин

Краља Александра I Карађорђевића 4/17
тел. 063/7769-518

e-mail: dnd.zastita@yahoo.com

Лице за безбедност и здравље  
на раду

УСЛОВИ: стечено високо образовање на 
основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног 
поља техничко-технолошких наука, природ-
но-математичких наука или медицинских нау-
ка, положен стручни испит из области безбед-
ности и здравља на раду и најмање три године 
радног искуства након положеног стручног 
испита; потребна возачка дозвола Б катего-
рије и добро познавање енглеског језика. Кан-
дидати треба да пошаљу своје биографије са 
фотографијом на назначену имејл-адресу. 

“ADRICORE” DOO
11070 Нови Београд

Булевар Арсенија Чарнојевића 52/33
тел. 063/334-081

Административни сарадник
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме економ-
ске струке, познавање рада на рачунару (MS 
Office, Word, Excel, Power Point), знање енглес-
ког језика (средњи ниво). Пријаве слати на 
e-mail: hstojadinovic@adriacore.com.

„ДАКИ ПЛАСТ ПЛУС“ ДОО
25000 Сомбор, Јаше Игњатовића 12

тел. 025/432-351, 066/410-440

Монтер ПВЦ столарије
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV–I степен стручне спреме; пожељ-
но поседовање возачке дозволе Б категорије. 
Теренски рад. Пробни рад 1 месец. Заинтере-
совани кандидати могу се јавити на наведене 
бројеве телефона.

„ПОЛИТИКА“ АД
11000 Београд, Цетињска 11

тел. 011/3301-801

Оператер у графичкој доради
на одређено време

5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, графички 
техничар дораде и прераде, основна инфор-
матичка обука.

Машиниста у рото штампи
на одређено време

5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; машини-
ста равне штампе – офсет; основна информа-
тичка обука.

Механичар за графичке машине
на одређено време

5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, сервис-
ни механичар за графичке машине; основна 
информатичка обука.

Помоћни радник у штампарији
на одређено време

5 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, графички 
манипулант.

ОСТАЛО: Радна места су са повећаним ризи-
ком. Заинтересовани кандидати треба да 
пошаљу CV на e-mail: zeljko.korica@politika-ad.
com или да се јаве на телефон: 066/8200-230, 
Жељко Корица или 066/8200-244, Тамара Бре-
жанић.

МОДНА КУЋА „БАЛАШЕВИЋ“
Раковица

11090 Београд
Пере Велимировића 13

тел. 011/2662-121
email: office@balasevic.rs

Шивач женске конфекције
пробни рад од месец дана

УСЛОВИ: пожељно је радно искуство.

Пеглер женске конфекције
пробни рад од месец дана

„ЕЛС“ ДОО
32000 Чачак, Ломина 67

тел. 064/8584-811

Службеник обезбеђења
на одређено време

8 извршилаца

УСЛОВИ: завршена средња школа, најмање 
III степен стручне спреме, без обзира на зани-
мање; пожељна је лиценца за вршење основ-
них послова службеника обезбеђења. Рад је 
распоређен у три смене. Рок за пријаву је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Особа за 
контакт: Здравко Пурић, тел. 064/8584-811.

Посао се не чека, 
посао се тражи

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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PANORATE MEDIA
32000 Чачак, Немањина 58

e-mail: office@panorate-it.com
тел. 063/608-807

Пројектни менаџер

Опис посла: састављање плана израде проје-
ката; распоређивање задужења; координа-
ција извршења задатака; контрола резултата 
рада и реализације пројеката; комуникација са 
клијентима.

УСЛОВИ: VII степен, дипломирани инжењер 
организационих наука; дипломирани инжењер 
електротехнике; дипломирани инжењер ИТ; 
радно искуство: две године на истој или слич-
ној позицији; енглески језик- конверзацијски 
ниво; одлично познавање рада на рачунарима.

Комерцијалиста

Опис посла: ширење продајне мреже и 
повећање броја клијената.

УСЛОВИ: IV, V и VI степен стручне спреме, без 
обзира на занимање; радно искуство две годи-
не на истој или сличној позицији; енглески 
језик – средњи ниво; основно познавање рада 
на рачунарима; возачка дозвола Б категорија; 
пожељно поседовање аутомобила.

ОСТАЛО: Рок за реализацију конкурса је 30 
дана од дана објављивања конкурса. Канди-
дати конкуришу слањем радне биографије на 
e-mail: office@panorate-it.com или јављањем 
на контакт тел. 063/608-807. Особа за кон-
такт Игор Перуничић. Сви изрази, појмови, 
именице, придеви и глаголи у огласима који 
су употребљени у мушком роду, односе се без 
дискриминације и на особе женског пола и 
обрнуто (осим уколико специфичним захтеви-
ма посла није другачије прописано).

СЗТР АУТО-ЦЕНТАР „ТРЕФ“
Крагујевац

тел. 064/490-77-77

Вулканизер

УСЛОВИ: без обзира на ниво квалификације 
и на занимање; пожељно радно искуство на 
овим пословима, али није неопходно. Заинте-
ресовани кандидати треба да се јаве послода-
вцу на контакт телефон: 064/490-77-77, најкас-
није до 11.11.2021. г.

АДВОКАТ ВЕСОВИЋ Н. МИРЈАНА
34000 Крагујевац
тел. 062/413-144

Адвокатски приправник
на одређено 12 месеци

УСЛОВИ: VII ниво квалификације, дипломира-
ни правник; без радног искуства. Заинтересо-
вани кандидати треба да се јаве послодавцу 
на контакт телефон: 062/413-144, најкасније 
до 13.11.2021.

„EUROBAU CONNECT AG“ DOO
11000 Београд, Заплањска 32

Дежурни ватрогасац
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; уверење 
о положеном стручном испиту из области 

заштите од пожара МУП Србије; рад у смена-
ма. Заинтересовани кандидати се могу јавити 
на број телефона: 069/1317-137 или послати 
радну биографију на e-mail: aleksandar.bojic@
stadionshoppingcenter.rs. Конкурс остаје отво-
рен до попуне радног места.

ПРОИЗВОДЊА КОЛАЧА И ПЕЦИВА
„БАШ ДОМАЋЕ“

11000 Београд 
Војводе Степе 264

Посластичар
2 извршиоца

УСЛОВИ: II-IV степен стручне спреме; пожељ-
но радно искуство у струци. Заинтересовани 
кандидати могу да се јаве на контакт телефон: 
069/2224-204. Конкурс остаје отворен до попу-
не радног места.

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА 
ПРОИЗВОДЊУ ЧОКОЛАДЕ

БОМБОНА И ПЕЦИВА  
“ПИОНИР” ДОО

11030 Београд 
Пожешка 65б

тел. 063/449-145
e-mail: dragana.pavlovic@agroupm.com

Спремачица

УСЛОВИ: Контакт са послодавцем можете ост-
варити позивом на број телефона 063/449-
145 или слањем радне биографије на e-mail: 
dragana.pavlovic@agroupm.com.

„PRVAKO ENGINEERING“
ДОО КРАГУЈЕВАЦ

тел. 062/800-82-65, 063/428-743
e-mail: dusica.subotic@kraljevicardaci.com

Кувар и помоћни кувар
на одређено време 12 месеци

3 извршиоца

УСЛОВИ: од III до VII нивоа квалификације, 
без обзира на занимање; претходно рад-
но искуство је предност, али није пресудно; 
Microsoft Package (Word); енглески језик – 
почетни или средњи ниво. 

Конобар
на одређено време 12 месеци

5 извршилаца

УСЛОВИ: од III до VII нивоа квалификације, 
без обзира на занимање; претходно рад-
но искуство је предност, али није пресудно; 
Microsoft Package; Гарсон – софтвер у угости-
тељству (предност); енглески језик – почетни 
или средњи ниво; возачка дозвола Б катего-
рије. 

Рецепционар/багажиста
на одређено време 12 месеци

6 извршилаца

УСЛОВИ: од III до VII ССС, без обзира на зани-
мање; претходно радно искуство је предност, 
али није пресудно; Microsoft Package, рад у 
хотелским софтверима (хотелијер) за рецеп-
цију; енглески језик – средњи ниво; позна-
вање још неког страног језика, осим енглес-
ког је предност; возачка дозвола Б категорије. 
Предвиђен пробни рад месец дана, обезбеђен 
смештај, обезбеђена исхрана.

Физиотерапеут, масер, менаџер
за рад у спа-центру,  

на одређено време 12 месеци
6 извршилаца

УСЛОВИ: од III до VII нивоа квалификације, 
без обзира на занимање; претходно рад-
но искуство је предност, али није пресудно; 
Microsoft Package; искуство у хотелијерском 
софтверу – Helix је предност; знање енглеског 
језика; возачка дозвола Б категорије.

Домар и возач
на одређено време 12 месеци

4 извршиоца

УСЛОВИ: од III до VII ССС, без обзира на зани-
мање; претходно радно искуство у хотелима 
је предност, али није пресудно; енглески језик 
– почетни ниво; возачка дозвола Б категорије.

Собарица и хигијеничар
на одређено време 12 месеци

6 извршилаца

УСЛОВИ: од III до VII ССС, без обзира на зани-
мање; претходно радно искуство у хотелима 
је предност, али није пресудно; енглески језик 
– почетни ниво.

ОСТАЛО: Предвиђен пробни рад месец дана. 
Обезбеђен смештај и исхрана. Место рада: 
Чајетинска чесма бб, Копаоник. Заинтересова-
ни кандидати своју радну биографију треба да 
доставе послодавцу на e-mail: dusica.subotic@
kraljevicardaci.com или могу да се јаве на кон-
такт телефоне: 062/800-82-65 и 063/428-743, 
најкасније до 01.11.2021.

„MARKO TRANS CARGO”
ДОО БЕОГРАД

Саве Ковачевића 58а
e-mail: office@markotc.com

тел:065/86-94-100

Точилац горива
на одређено време 3 месеца,  

за рад у Крагујевцу

УСЛОВИ: III или IV ССС, без обзира на зани-
мање; радно искуство минимум 12 месеци; 
возачка дозвола Б категорије; основно позна-
вање рада на рачунару; енглески језик – 
почетни ниво. 

Опис посла: врши пријем робе и контролу 
залиха по врстама робе и води евиденцију о 
истом и о томе обавештава шефа; врши иста-
кање горива за потребе овлашћених лица у 
привредном друштву која гориво користе за 
потребе рада; задужује се робом и материјал-
но је одговоран за исту; ради и друге послове 
по налогу надређеног; дужан је да се придр-
жава мера за безбедност и здравље на раду и 
противпожарне заштите. 

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати своју 
радну биографију могу доставити послодавцу 
на e-mail: office@markotc.com, могу да се јаве 
лично у просторије послодавца, адреса у Кра-
гујевцу, Саве Ковачевића 58А или могу да се 
јаве на контакт телефон: 065/86-94-100, сва-
ког радног дана од 08 до 16 часова, најкасније 
од 14.11.2021.

www.nsz.gov.rs



Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 956 | 20.10.2021.40

Трговина и услуге / Медицина

ДДОР НОВИ САД АДО
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 8

Саветник за продају животних 
осигурања

на одређено време, за рад у Нишу
5 извршилаца

Аквизитер осигурања
на одређено време, за рад у Нишу

5 извршилаца

Агент продаје
за рад у Нишу
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира 
на занимање; активан корисник програмског 
пакета MS Office; пожељно радно искуство у 
продаји осигурања или другој продаји на учи-
нак. Заинтересовани кандидати пријаве шаљу 
путем сајта ДДОР: https://www.ddor.rs/o-nama/
posao-i-karijera.

АБР ДОО
18000 Ниш, Вожда Карађорђа 24/6

Возач комби возила
на одређено време

УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира 
на занимање; возачка дозвола Б категорије.

Магационер
у магацину керамичке робе и опреме за 

купатила, на одређено време

УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира на 
занимање. Заинтересовани кандидати биогра-
фију шаљу на мејл-адресу: trgovina@abr.co.rs.

МИЛАН НИКОЛИЋ ПР
РАДЊА ЗА ФРИЗЕРСКО-
КОЗМЕТИЧКЕ УСЛУГЕ
18000 Ниш, Пролетерска 14

Мушки фризер
2 извршиоца

УСЛОВИ: мушки фризер; радно искуство 12 
месеци. Заинтересовани кандидати јављају се 
на контакт телефон: 065/6018-659.

„ATALIAN GLOBAL SERVICES-RS“ DOO
Београд – Палилула, Драгослава Срејовића 1Б

Одржавање хигијене
на одређено време 12 месеци

5 извршилаца

УСЛОВИ: особе са инвалидитетом. Место рада: 
фабрика „Continental“, Нови Сад. Рад у сменама, 
обезбеђен превоз, ноћни рад. Трајање конкур-
са до 29.10.2021 године. Јављање кандидата на 
контакт телефоне: 062/294-755, 061/2845-659.

„FOKUS PROTECT“ DOO
Вршац, Цара Лазара 12

тел. 060/400-90-92
е-mail: fokusprotect@gmail.com

Радник обезбеђења
на одређено време од 24 месеца,  

са местом рада у Ужицу
8 извршилаца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, 
без обзира на врсту квалификације, без обзи-

ра на радно искуство. Посебна знања и вешти-
не: поседовање лиценце за вршење послова 
службеника обезбеђења – са оружјем или 
без оружја. Рад у сменама. Контакт са посло-
давцем: достављање радних биографија на 
мејл или поштанску адресу послодавца. Рок за 
пријављивање на конкурс: 13.11.2021. године.

ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА КОСЈЕРИЋ
31260 Косјерић, Олге Грбић 5/ II

тел. 031/781-288

Руковалац котлова
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: III или IV ССС машинске струке са 
положеним стручним испитом за руковаоца 
котлова, са или без радног искуства. Уз пријаву 
на оглас доставити: фотокопију дипломе о 
завршеној школи, фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту за руковаоца котлова, 
извод из матичне књиге рођених. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Пријаве слати на горенаведену адресу. Инфор-
мације на телефон: 031/781-288 или електрон-
ском поштом на: toplana.kosjeric@mts.rs.

„АУТОКОМЕРЦ С“ ДОО ШАБАЦ
Шабац, Обилазни пут бб

тел. 064/8719-948
e-mail: uzice@aks-sabac.com

Возач курир
на одређено време, место рада Ужице

4 извршиоца

УСЛОВИ: минимум III ССС, без обзира на обра-
зовни профил, возачка дозвола Б категорије; да 
кандидат није осуђиван и да се против кандида-
та не води кривични поступак. Особа за контакт: 
Дејан Зарић, телефон: 064/8719-948. Слање 
пријава за запослење на e-mail: uzice@aks-sabac.
com. Оглас је отворен до попуне радног места.

Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА СОПОТ
11450 Сопот, Јелице Миловановић 12

тел. 011/8239-733

Доктор медицине – изабрани лекар
на одређено време до 6 месеци, 

у Служби за здравствену заштиту 
одраслих грађана

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом, кандидат мора испуњавати следеће 
посебне услове: високо образовање на инте-
грисаним студијама, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању 
од најмање пет година, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; стручни испит; лиценца; 
најмање шест месеци радног искуства у звању 
доктора медицине. 

ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе у овереној 
фотокопији следећа документа: диплома о 
звршеном медицинском факултету; уверење о 
положеном стручном испиту; лиценца Лекар-
ске коморе Србије; доказ (потврда, уверење и 
др.) о радном искуству у звању доктора меди-
цине; фотокопија уверења о држављанству 
Републике Србије; фотокопија извода из МК 
рођених; фотокопија извода из МК венчаних 

(само ако је кандидат променио презиме). Рок 
за подношење пријаве је осам дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“ 
Националне службе за запошљавање. Канди-
дати могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних података који могу бити важни 
за одлуку о пријему. Пријавом на оглас канди-
дат 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 Сопот. Пријаве се подносе лич-
но или путем поште на адресу: Дом здравља 
Сопот, 11450 Сопот, Јелице Миловановић 12, 
са назнаком „Пријава на оглас за пријем у рад-
ни однос“. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Телефон за контакт: 
011/8239-733.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА
„АЛФА ОРЛ“ МЛАДЕНОВАЦ

11400 Младеновац
Краља Александра Обреновића 64/1

тел. 063/8076-497
e-mail: dkrstic75@gmail.com

Медицинска сестра – техничар

Опис посла: пријем, заказивање пацијената, 
медицинске услуге: давање лекова.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме занимања 
медицинска сестра – техничар; потребно 
познавање рада на рачунару – MS office пакет 
(Word), положен стручни испит, важећа лицен-
ца, радно искуство небитно. Кадидати се могу 
јавити лично на горе наведену адресу уторком 
и четвртком, од 13.00 до 14.30. часова. Прија-
ве на оглас могу се слати и поштом и путем 
имејла: dkrstic@gmail.com. Информације на 
тел. 063/8076-497. Рок за пријављивање на 
оглас 20 дана од објављивања.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ „ОЗРЕН“ 

СОКОБАЊА
18230 Сокобања, Насеље Озрен бб.

тел. 018/830-927

Помоћни радник
за рад у ложионици, на одређено време 
од 6 месеци због повећаног обима посла

УСЛОВИ: НК радник – основно образовање. 
Као доказе о испуњености ових услова канди-
дати су дужни да доставе: пријаву на конкурс 
са кратком биографијом, бројем телефона и 
адресом; оверену фотокопију сведочанста о 
завршеној основној школи. Пријаве кандида-
та које не садрже тражену документацију сма-
траће се непотпуним и неће бити разматране. 
Пријаве које пристигну по истеку рока сма-
траће се неблаговременим и неће бити разма-
тране. Пријаве на оглас достављати у затворе-
ним ковертама, путем поште на горенаведену 
адресу, уз напомену: „Пријава на оглас за 
помоћног радника“, или лично у просторијама 
болнице.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/222-21-00

Доктор стоматологије специјалиста  
у хирургији – специјалиста  

оралне хирургије
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: доктор стоматологије специјалиста 
оралне хирургије, стручни испит, положен спе-
цијалистички испит, лиценца, најмање 3 годи-
не и 6 месеци радног искуства у звању доктор 
стоматологије.

Доктор стоматологије
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет, 
стручни испит, најмање 6 месеци радног иску-
ства у звању доктор стоматологије.

ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, 
адресом, контакт телефоном и неовереним 
фотокопијама докумената којима се доказује 
испуњеност услова конкурса предају се пре-
ко 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 кан-
дидат ће бити лично обавештен телефон-
ским путем.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/222-21-00

Доктор медицине специјалиста 
у специјалистичкој делатности – 

специјалиста офталмолог
пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста офта-
лмолог, стручни испит, положен специјалис-
тички испит, најмање 3 године и 6 месеци рад-
ног искуства у звању доктора медицине.

Доктор медицине специјалиста 
у специјалистичкој делатности – 

специјалиста неуропсихијатар
пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста неу-
ропсихијатар, стручни испит, положен специја-
листички испит, најмање 3 године и 6 месеци 
радног искуства у звању доктора медицине.

Доктор медицине специјалиста 
изабрани лекар за жене

пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста 
гинекологије и акушерства, стручни испит, 
положен специјалистички испит, лиценца, 
едукација (курс) из цитологије, колпоскопије 
и школом ултразвука, најмање 3 године и 
6 месеци радног искуства у звању доктора 
медицине.

Доктор медицине изабрани лекар  
за одрасле

пробни рад 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: доктор медицине, стручни испит, нај-
мање 6 месеци радног искуства у звању док-
тора медицине.

Медицинска сестра – техничар  
у амбуланти

пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа 
педијатријског смера, уверење о положеном 
стручном испиту, лиценца, најмање 6 месеци 
радног искуства у звању медицинске сестре – 
техничара.

Возач возила Б категорије
пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: средње образовање, возачка дозвола 
Б категорије.

Спремач – спремачица
просторија у којима се пружају 
здравствене услуге, пробни рад  

6 месеци

УСЛОВИ: завршена основна школа.

ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, 
адресом, контакт телефоном и неовереним 
фотокопијама докумената којима се доказује 
испуњеност услова конкурса предају се пре-
ко 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 кан-
дидат ће бити лично обавештен телефонским 
путем.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/222-21-00

Медицинска сестра – техничар 
општег смера

на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска 
школа општег смера, уверење о положеном 
стручном испиту, лиценца, најмање 6 месеци 
радног искуства у звању медицинске сестре – 
техничара. Пријаве са кратком биографијом, 
адресом, контакт телефоном и неовереним 
фотокопијама докумената којима се доказује 
испуњеност услова конкурса предају се пре-
ко 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 кан-
дидат ће бити лично обавештен телефонским 
путем.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА
(СА СТАЦИОНАРОМ) 

15320 Љубовија, Војводе Мишића 58

Вишег рендген техничар
за рад на пословима вишег радиолошког 
техничара, у Служби за лабораторијску, 
радиолошку и ултразвучну дијагностику 

и специјалистичку консултативну 
делатност, Одељење специјалистичке, 

ултразвучне и радиолошке дијагностике

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају 
опште услове прописане Законом о раду, као 
и следеће посебне услове утврђене Правилни-
ком о организацији и систематизацији посло-
ва у Дому здравља Љубовија са стационаром 
(бр. 169/2018, 448/2018, 114/19 и 703/2020): 
високо образовање: на основним студијама 
првог степена (струковне студије) по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године; на основним студија-
ма у трајању од најмање две године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; положен стручни 
испит; лиценца; најмање шест месеци радног 
искуства у звању вишег рендген техничара. 

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати, уз 
пријаву на оглас, подносе следећа докумен-
та: оверену фотокопију дипломе о завршеној 
школи која се тражи јавним огласом; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; оверену фотокопију лиценце издате 
од надлежне коморе / оверена фотокопија 
решење о упису у именик коморе; уверење 
о држављанству Републике Србије; извод 
из матичне књиге рођених; извод из матич-
не књиге венчаних (ако је кандидат проме-
нио презиме); фотокопију личне карте или 
извод очитане личне карте; кратку личну и 
радну биографију (ЦВ) са адресом и контакт 
телефоном и имејл-адресом. Опис посла за 
наведено радно места утврђен је Правилни-
ком о организацији и систематизацији посло-
ва Дома здравља Љубовија (са стационаром) 
број 169/2018, 448/2018, 114/19 и 703/2020 
и кандидатима је доступан на увид у просто-
ријама правне службе Дома здравља Љубо-
вија са стационаром радним данима од 14 
до 15 часова. Рок за пријаву кандидата је 8 
дана од дана објављивања огласа. Пријаве се 
подносе лично у просторијама Правне службе 
Дома здравља Љубовија са стационаром, или 
поштом на горенаведену адресу, са назнаком 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
узимати у разматрање. У складу са чл. 9 став 
3 Посебног колективног уговора за здравстве-
не установе чији је оснивач Република Србија, 
аутономна покрајина и јединица локалне само-
управе („Сл. гласник РС“, 96/2019 и 58/2020 
- Анекс I), одлуку о избору кандидата који су 
се пријавили за наведена радна места доно-
си директор Дома здравља Љубовија са ста-
ционаром. Уколико буде потребно, кандидати 
који су се јавили на оглас могу бити позвани 
на разговор ради пружања додатних подата-
ка који могу бити важни за одлуку о пријему 
(претходно искуство о раду, додатно обра-
зовање или оспособљеност, дужина трајања 
школовања, итд.), о чему се сачињава запис-
ник. 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. Податке 
прикупља и податке обрађује правна служба 
Дома здравља Љубовија са стационаром. Кан-
дидати ће бити обавештени о избору најкас-
није у року од 30 дана од дана истека рока 
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за пријаву кандидата. Кандидати који не буду 
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне 
документације на контакт телефон 015/561-
898 или лично у просторијама Правне службе 
Дома здравља Љубовија са стационаром. Са 
изабраним кандидатима биће закључен уго-
вор о раду у складу са Законом о раду („Сл. 
гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017–ОУС, 113/2017 и 
95/2018–аут.тумачење) и Посебним колектив-
ним уговор за здравствене установе чији је 
оснивач Република Србија, аутономна покраји-
на и јединица локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС“, 96/2019 и 58/2020 – Анекс I).

СПЕЦИЈАЛНА СТОМАТОЛОШКА 
ОРДИНАЦИЈА ЦЕНТАР ЗА ДЕНТАЛНУ 

ЕСТЕТИКУ „Др ИГОР РИСТИЋ“
Палилула

11000 Београд, Цвијићева 38

Стоматолошка сестра
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, стомато-
лошка сестра; радно искуство није неопходно. 
Рад у сменама. Предвиђен пробни рад. Оглас 
је отворен до попуне. Јављање кандидата 
на телефон: 011/2759-289, слање пријава на 
e-mail: dentist@iristic.com.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др ДОБРИВОЈЕ ГЕР. ПОПОВИЋ“

37230 Александровац
Др Милана Мирковића 6

тел. 037/3751-148

Доктор медицине
на одређено време због повећаног 

обима посла, у Одељењу за  
здравствену заштиту деце

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом о раду, 
кандидат мора испуњавати и посебне услове 
утврђене Правилником о организацији и систе-
матизацији послова Дома здравља „Др Добри-
воје Гер. Поповић”. Посебни услови: високо 
образовање: на интегрисаним академским сту-
дијама, по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године; 
на основним студијама у трајању од најмање 
пет година, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 
положен стручни испит; лиценца; радно иску-
ство од најмање шест месеци у звању доктора 
медицине.

Струковни физиотерапеут
у Одељењу за физикалну медицину  

и рехабилитацију

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом о раду, 
кандидат мора испуњавати и посебне усло-
ве утврђене Правилником о организацији и 
систематизацији послова Дома здравља „Др 
Добривоје Гер. Поповић”. Посебни услови: 
високо образовање: на основним студијама 
првог степена (струковне/академске) по про-
пису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање две године, по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; положен струч-
ни испит; лиценца; радно искуство од најмање 
6 месеци у звању вишег, односно струковног 
физиотерапеута.

Лабораторијски техничар
у Одељењу за лабораторијску 

дијагностику

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом о раду, 
кандидат мора испуњавати и посебне услове 
утврђене Правилником о организацији и систе-
матизацији послова Дома здравља „Др Добри-
воје Гер. Поповић”. Посебни услови: средње 
образовање; положен стручни испит; лиценца; 
радно искуство у трајању од најмање 6 месеци 
у звању лабораторијски техничар.

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

у Одсеку економских, финансијских и 
рачуноводствених послова

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом о раду, 
кандидат мора испуњавати и посебне усло-
ве утврђене Правилником о организацији 
и систематизацији послова Дома здравља  
„Др Добривоје Гер. Поповић”. Посебни усло-
ви: средње образовање; знање рада на 
рачунару.

Возач санитета
у Одељењу санитетског транспорта

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом о раду, 
кандидат мора испуњавати и посебне услове 
утврђене Правилником о организацији и систе-
матизацији послова Дома здравља „Др Добри-
воје Гер. Поповић”. Посебни услови: средње 
образовање; возачка дозвола Б категорије; 
обука из прве помоћи.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати уз 
пријаву подносе: оверену фотокопију дипло-
ме о завршеној школској спреми, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, оверену фотокопију лиценце Лекар-
ске коморе Србије, фотокопију личне карте, 
уверење о држављанству, кратку биографију 
са адресом и контакт телефоном. Приликом 
заснивања радног односа изабрани кандидат 
је дужан да достави: лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за посло-
ве за које се заснива радни однос; уверење 
надлежног суда да се против кандидата не 
води кривични поступак, да оптужница није 
ступила на правну снагу и да није покренута 
истрага, уверење надлежне полицијске ста-
нице да кандидат није осуђиван за кривична 
дела која га чине неподобним за рад у здрав-
ственој установи. Уколико изабрани канди-
дат не достави наведене податке, 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 Дом здравља„Др Добри-
воје Гер. Поповић”. Рок за подношење прија-
ве на оглас је 8 дана од дана објављивања 
у листу „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Оглас је објављен и на сајту 
Министарства здравља, сајту и огласној таб-
ли Дома здравља „Др Добривоје Гер. Попо-
вић”. Пријаве послати поштом на горенаве-
дену адресу, са назнаком „Пријава на оглас 
за пријем у радни однос”, или предати лич-
но преко писарнице ДЗ „Др Добривоје Гер. 
Поповић” радним данима од 7 до 15 часова. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматарати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

Бујановац, Бујановачка бања бб.
тел. 017/7651-292

Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким оделењима  
и у амбуланти, на одређено време  

до повратка раднице са породиљског 
одсуства

Опис посла: планира и пружа услуге здравс-
твене неге и подршке пацијентима, у складу 
са праксом и стандардима савремене здравс-
твене неге, о чему води прописану медицинску 
документацију; обавља медицинске мере код 
болесника у поступку неге, терапије, дијагно-
стике и рехабилитације, примењује прописану 
терапију и контролише узимање лекова, врши 
припрему болесника за дијагностичке проце-
дуре и асистира лекару при интервенцујама, 
даје пацијентима супкутане гасне ињекције, 
учествује у пријему болесника, визити, посма-
тра пацијента и обавештава лекара о стању 
пацијента, прати опште стање пацијента, мери 
и евидентира виталне функције и др.показа-
теље, током ноћног рада прати рад дежурних 
служби, ван редовног радног времена пријем-
не службе преузима нужне послове пријема 
корисника услуга уз вођење само неодложне 
администрације, припрема простор медицин-
ску опрему, инструменте и материјал за рад, 
врши дезинсекцију и стерилизацију материја-
ла и инструмената, спроводи мере за спреча-
вање интрахоспиталних инфекција, учествује 
у набавци потребног материјала, учествује у 
дијагностици (ЕКГ, одређивање шећера у крви 
идр.), даје упутства пацијенту о припреми за 
снимања и поставља пацијенте за снимање, 
одлаже и уклања медицински отпад на пропи-
сани начин, обавља послове из области јавног 
здравља (здравствено васпитање, врши вак-
цинацију према епидемиолошком индикација-
ма, врши унос података у области здравствене 
статистике, води евиденције узима лаборато-
ријски материјал), обавља и друге послове по 
налогу непосредног руководиоца. 

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, 
положен стручни испит и лиценца за рад уко-
лико је поседује. Лиценца за рад се не захте-
ва за кандидате који први пут заснивају рад-
ни однос. Уз пријаву кандидати су обавезни да 
доставе: ЦВ – кратку биографију са назначеном 
адресом становања и контакт телефон, оверену 
фотокопију дипломе, оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, лиценцу 
за рад уколико је поседује, извод из матичне 
књиге рођених – фотокопију. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Пријаву доставити у 
затвореној коверти са назнаком „За оглас“, на 
горенаведену адресу. Кандидати могу бити поз-
вани на разговор ради пружања додатних пода-
така који могу бити важни за одлуку о пријему. 
Кандидати ће бити обавештени о избору у року 
који неће бити дужи од 30 дана. Овај оглас је 
објављен и на веб-сајту Министарства здравља 
Републике Србије. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ДОМ ЗДРАВЉА ЛАПОВО
34220 Лапово, Иве Андрића 9

тел. 034/853-349

Доктор медицине у кућном лечењу
на одређено време ради замене 
привремено одсутне запослене  
за време за време боловања, 

породиљског одсуства и одсуства  
са рада ради неге детета 

УСЛОВИ: на основним студијама медицине 
у трајању од најмање пет година, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; на интегрисаним ака-
демским студијама медицине, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; стручни испит; лиценца; 
најмање шест месеци радног искуства у звању 
доктора медицине. Потребна документа: прија-
ва на оглас са кратком биографијом, бројем 
телефона, адресом и мејл-адресом; оверена 
фотокопија дипломе о високом образовању; 
оверена фотокопија уверења о положеном 
стручном испиту; оригинал или оверена фото-
копија извода из матичне књиге рођених; ори-
гинал или оверена фотокопија извода из мати-
чне књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме); оверена фотокопија лиценце за рад 
издатог од надлежне коморе или решења о 
упису у надлежну комору или потврда надлеж-
не коморе, фотокопија личне карте или очитана 
чипована лична карта. Оригинали или оверене 
фотокопије не смеју бити старији од 6 месеци. 
Пријавом на оглас кандидати дају своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Подацима руку-
је и податке обрађује Дом здравља Лапово. 
Изабрани кандидат је обавезан да приликом 
заснивања радног односа достави уверење о 
здравственој способности. Начин достављања 
пријава: пријаве у затвореној коверти слати 
или доставити лично на адресу: Дом здравља 
Лапово, 34220 Лапово, Иве Андрића 9, са оба-
везном назнаком: ”Пријава на конкурс за засни-
вања радног односа на одређено време за рад-
но место доктор медицине у кућном лечењу“. 
На полеђини коверте обавезно написати име и 
презиме кандидата. Све додатне информације 
се могу добити на телефон 034/853-349. Прија-
ве на оглас могу се поднети у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Јав-
ни оглас ће бити објављен и на огласној табли 
ДЗ Лапово, интернет страницама Министарства 
здравља Републике Србије и ДЗ Лапово. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање. Избор кандидата ће извршити 
директор ДЗ Лапово. Одлука о избору канди-
дата ће бити објављена на интернет страници 
ДЗ Лапово: www.dzlapovo.rs у делу „Конкурси”, 
од када тече рок за правно поступање по истој. 
Кандидати неће бити лично обавештавани, а 
послата документа неће бити враћана. Кан-
дидати који не буду изабрани могу захтевати 
повраћај конкурсне документације.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2
тел. 012/327-983, 327-984

Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима,  
на одређено време због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених законом, кандидати 

треба да испуњавају и следеће посебне усло-
ве: средње образовање у трајању од чети-
ри године (медицинска школа), медицинска 
сестра – техничар, стручни испит; лиценца и 
решење о упису у комору; најмање шест месе-
ци радног искуства у наведеном звању. Опис 
послова: предвиђен систематизацијом послова 
установе, за послове са завршеном средњом 
медицинском школом, медицинска сестра – 
техничар на осталим болничким одељењима.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети краћу биографију, 
оверену копију дипломе о завршеној одгова-
рајућој школи са просечном оценом током шко-
ловања, оверену копију уверења о положеном 
стручном испиту, оверену копију лиценце и 
решења о упису у комору, фотокопију радне 
књижице уколико кандидат има радни стаж 
или потврду послодавца (други доказ о радном 
искуству), оригинал или оверену копију извода 
из матичне књиге рођених, оригинал или ове-
рену копију извода из матичне књиге венчаних 
уколико је кандидат променио презиме, ориги-
нал или оверену копију уверења о држављан-
ству, копију/очитану личну карту. Напомена: 
лекарско уверење којим се доказује здрав-
ствена способност без ограничења за рад на 
радном месту за које је расписан оглас, дужан 
је да достави кандидат који буде изабран пре 
пријема у радни однос. Комисија ће разматра-
ти све доспеле, благовремене и потпуне прија-
ве и са кандидатима који испуњавају услове 
за пријем у радни однос обавиће се разговор, 
ради прибављања додатних релевантних пода-
така за доношење одлуке о избору кандидата. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Подацима руку-
је и податке обрађује Одељење за кадровске 
и административне послове ОБ Петровац на 
Млави. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у службеном гласилу Национал-
не службе за запошљавање „Послови“. Пријаве 
слати у затвореним ковертама на горенаведену 
адресу или доставити лично у Правну службу 
ОБ Петровац на Млави. Неблаговремене прија-
ве и непотпуна документација неће бити узе-
та у разматрање при избору кандидата. Јавни 
оглас се објављује и на интернет страници 
Министарства здравља, огласној табли и сајту 
Опште болнице Петровац на Млави.

ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА
Српска Црња

тел. 062/8045-122, 023/811-022 (7-15h)
e-mail: direktordzsc@gmail.com

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

на неодређено време
2 извршиоца

Опис посла: превентивни и куративни прегле-
ди деце, школске деце, омладине и одраслих.

УСЛОВИ: VII ниво образовања, без обзира 
на радно искуство; положен стручни испит, 
лиценца за лекаре. Послодавац обезбеђује 
смештај, дужина радног времена – 8 сати, рад 
у сменама. Трајање конкурса: до попуне рад-
ног места. Заинтересовани кандидати могу да 
се јаве на контакт телефоне или своје пријаве 
да доставе путем мејла.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Медицинска сестра – техничар на 
неонатологији

на одређено време по основу замене 
до повратка радника са боловања, 

Одељење неонатологије

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 
педијатријског или општег смера; положен 
стручни испит; најмање 6 (шест) месеци рад-
ног искуства на пословима медицинске сестре 
– техничара. Кандидати су дужни да доставе: 
кратку биографију; фотокопију личне карте; 
фотокопију дипломе о завршеној школи; фото-
копију дипломе о положеном стручном испиту; 
фотокопију радне књижице или другог дока-
за о радном искуству кандидата (уговори о 
раду, волонтерски уговори, потврда послода-
вца 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 способље-
ност, дужина трајања школовања и сл.). При-
ликом 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 ковер-
ти, на наведену адресу Клинике, са назнаком 
радног места за које се конкурише. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН

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

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 
06.10.2021. године, поништава се за радно 
место под редним бројем 7: административ-
ни радник, на одређено време због повећаног 
обима посла. У осталом делу оглас је непро-
мењен.

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 12

тел. 035/8155-101

Административни радник – 
књиговођа

на одређено време због повећаног 
обима посла, до 24 месеца

УСЛОВИ: средње образовање (IV степен струч-
не спреме); радно искуство на рачуноводстве-
ним пословима најмање 36 месеци. Kандидат 
мора да испуњава психофизичку и здравстве-
ну способност за рад, а лекарско уверење о 
томе прилаже приликом закључивања уго-
вора. Заинтересовани кандидати подносе: 
пријаву на оглас са кратком биографијом и са 
тачно наведеним радним местом за које канди-
дат конкурише; извод из матичне књиге рође-
них и извод из мaтичне књиге венчаних (ако 
је извршена промена презимена); диплому о 
завршеној средњој школи (четворогодишње 
школовање) према условима за заснивање 
радног односа (сва четири сведочанства о 
завршеним разредима средње школе и дипло-
му о завршном испиту); потврду из ПИО фон-
да о радном стажу или копију радне књижице. 
Приложити фотокопије тражених докумената.

ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, 
адресом и контакт телефоном, као и доку-

Посао се не чека, 
посао се тражи
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мента којима се доказује испуњеност усло-
ва конкурса, донети лично у писарницу ОБ 
Параћин или послати поштом на горенаведе-
ну адресу, у затвореној коверти са назнаком 
„Пријава на оглас – административни радник 
– књиговођа“. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања огласа у листу 
НСЗ „Послови“. Оглас је објављен и на веб-
сајту Министарства здравља. Неблаговреме-
не 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 теле-
фон 035/8155-101.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
23330 Нови Кнежевац

Краља Петра I Карађорђевића 85

Домар / мајстор одржавања

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште 
услове прописане законом: да има завршено 
средње образовање, положен возачки испит 
за Б категорију. Заинтересовани кандидати 
подносе следећу документацију: пријаву на 
оглас са кратком биографијом, фотокопију 
личне карте, уверење о држављанству, овере-
ну фотокопију дипломе о завршеној средњој 
школи, фотокопију возачке дозволе. Предност 
имају кандидати са претходним радним иску-
ством. Рок за пријављивање на оглас је 8 дана 
од објављивања у листу “Послови”, на зва-
ничној веб-страници Министарства здравља 
Републике Србије и сајту Дома здравља Нови 
Кнежевац. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Кандидат је 
дужан да приликом заснивања радног одно-
са достави лекарско уверење о способности 
за рад. Пријаве са траженом документацијом 
слати на горенаведену адресу, са назнаком “За 
конкурс – не отварати”.

ДОМ ЗДРАВЉА
ИСТОК – ОСОЈАНЕ

38334 Осојане

Лабораторијски техничар

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуња-
вају и следеће услове: средње образовање, 
IV степен одговарајућег образовања; радно 
искуство најмање 6 месеци, положен државни 
испит.

Медицинска сестра – техничар  
у амбуланти

УСЛОВИ: средње образовање, IV степен одго-
варајућег образовања; радно искуство нај-
мање 6 месеци, положен државни испит.

ОСТАЛО: Уз пријаву својеручно потписану са 
кратком биографијом, адресом, имејл-адресом 
и контакт телефоном кандидати у затвореној 
коверти подносе: личну карту (очитану); уве-
рење о држављанству (оригинал); диплому о 
стеченом образовању одговарајућег профила 
(оверена фотокопија); оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; фото-
копију извода из матичне књиге рођених (вен-
чаних ако је кандидат променио презиме); 
кандидати који имају радно искуство потреб-
но је да доставе доказ/потврду о радном/
волонтерском раду у струци; лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности 

за послове за које се заснива радни однос. 
Кандидати који испуњавају услове огласа 
могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних информација које могу бити важне 
за доношење одлуке о избору кандидата, о 
чему одлуку доноси в. д. директора. Одлука 
о избору кандидата који ће бити примљени у 
радни однос биће донета у року од 30 дана 
од дана завршетка огласа. Пре заснивања 
радног односа кандидат који буде изабран 
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 
станица, не старије од 6 месеци). Пријавом за 
оглас кандидат даје своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврху избора у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања. Пријаве се могу посла-
ти поштом на адресу: Дом здравља Исток - 
Осојане, пријава за оглас, 38334 Осојане, 
АП КиМ или доставити лично Дому здравља 
Исток - Осојане, Служби за правне послове, 
са назнаком за које радно место се подноси 
пријава на оглас. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве се неће разматрати. Пријаве дос-
тављене електронском поштом биће одбачене 
и неће се узети у разматрање.

КБЦ ПРИШТИНА – ГРАЧАНИЦА
38205 Грачаница 

Драгана Ристића бб.

1. Дипломирани фармацеут
за рад у болничкој апотеци КБЦ 

Приштина

2. Медицинска сестра – техничар, 
општи смер

на осталним болничким одељењима
2 извршиоца

3. Медицинска сестра – техничар, 
општи смер

на Одељењу радиологије

4. Медицинска сестра – техничар, 
гинеколошко-акушерски смер

на Одељењу гинекологије
3 извршиоца

5. Медицинска сестра – техничар, 
педијатријски смер

на Одељењу педијатрије
4 извршиоца

6. Физиотерапеутски техничар

7. Лабораторијски техничар
2 извршиоца

8. Возач
2 извршиоца

9. Портир
2 извршиоца

10. Хигијеничар
2 извршиоца

11. Сервирка

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуња-
вају и следеће услове услове за заснивање 
радног односа:

За радно место под редним бројем 1: фар-
мацеутски факултет; стручни испит; лиценца.

За радна места под редним бројем 2 и 3: 
средња медицинска школа, општи смер IV сте-
пен; стручни испит, лиценца.

За радно место под редним бројем 4: 
средња медицинска школа, гинеколошко-аку-
шерски смер IV степен; стручни испит; лиценца.

За радно место под редним бројем 5: 
средња медицинска школа, педијатријски 
смер, IV степен; стручни испит; лиценца.

За радно место под бројем 6: средња меди-
цинска школа, физиотерапеутски смер, IV сте-
пен; стручни испит; лиценца.

За радно место под редним бројем 7: 
средња медицинска школа, лабораторијски 
смер, IV степен; стручни испит; лиценца.

За радно место под редним бројем 8: 
основно образовање; возачка дозвола одгова-
рајуће категорије.

За радна места под редним бројевима 9, 
10 и 11: основно образовање.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати треба да 
приложе следеће доказе о испуњености усло-
ва конкурса: пријаву на конкурс са кратком 
биографијом, адресом и контакт телефоном; 
оверену фотокопију дипломе / сведочанство 
о стеченом образовању; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту (за 
радна места под бројем 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7); 
оверену фотокопију лиценце за рад или ове-
рену фотокопију решења о упису у одгова-
рајућу Комору (за радна места под бројем 1, 
2, 3, 4, 5, 6 и 7); фотокопију важеће личне 
карте; доказ о радном стажу односно доказ/
потврду о волонтерском стажу (уколико кан-
дидати имају радно искуство). Кандидат који 
уђе у ужи избор може бити позван на разго-
вор ради пружања додатних информација, 
које могу бити важне за доношење одлуке о 
пријему. Одлуку о коначном избору кандидата 
донеће директор КБЦ Приштина – Грачаница 
у року од 30 дана од истека рока за подно-
шење пријава и иста ће бити објављена оглас-
ној табли и на веб-страници КБЦ Приштина – 
Грачаница. Кандидат који буде изабран, пре 
закључивања уговора о раду дужан је да дос-
тави: доказ о здравственој способности за рад 
на наведеним пословима (лекарско уверење), 
уверење да се против кандидата не води кри-
вичан поступак (уверење суда, не старије од 
6 месеци), уверење да кандидат није осуђи-
ван (уверење МУП-а, не старије од 6 месеци); 
уверење о држављанству РС. Кандидати који 
не буду изабрани, неће бити посебно оба-
вештавани о резултатима конкурса. Пријавом 
на конкурс кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврху избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и подат-
ке обрађује надлежна служба КБЦ Приштина 
–Грачаница. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови“. Конкурс је објављен и 
на веб-страници Министарства здравља РС и 
на веб-страници КБЦ Приштина - Грачаница. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве на кон-
курс неће се разматрати. Пријаве са траженом 
документацијом се подносе лично у архиву 
КБЦ Приштина - Грачаница или путем поште 
на адресу: КБЦ Приштина - Грачаница, Дра-
гана Ристића бб, 38205 Грачаница, са назна-
ком “Пријава на конкурс за пријем у радни 
однос за радно место _______ (навести тачан 
назив радног места за које кандидат подноси 
пријаву)”.
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Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА ПРИШТИНА
Грачаница

1. Доктор медицине
за рад у амбуланти Домa здравља 

Приштина у Бабушу

УСЛОВИ: завршен медицински факултет; 
положен стучни испит, важећа лиценца.

2. Медицинска сестра – техничар, 
општег смера

за рад у амбуланти Домa здравља 
Приштина у Приштини

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, 
општи смер, положен стручни испит, важећа 
лиценца.

3. Возач санитетског возила
за рад у Дому здравља Приштина у 

Грачаници

УСЛОВИ: завршена средња школа; возачка 
дозвола Б категорије.

4. Хигијеничар/спремачица
за рад у Дому здравља Приштина у 

Грачаници

УСЛОВИ: нижа стручна спрема.

ОСТАЛО: Уз пријаву за конкурс својеручно 
потписану са кратком биографијом, адресом, 
имејл-адресом и контакт телефоном, канди-
дати у затвореној коверти подносе: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању 
одговарајућег профила; оверену фотокопију 
уверења (потврде) о положеном стручном 
испиту за радна места под тачком 1 и 2; ове-
рену фотокопију лиценце издате од надлеж-
не коморе или оверену фотокопију решења 
о упису у именик коморе за радна места под 
тачком 1 и 2; оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених – оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге венчаних (ако 
је кандидат променио презиме); личну кар-
ту (очитану); оверену фотокопију уверења о 
држављанству; лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за 
који се заснива радни однос. Кандидати који 
испуњавају услове конкурса могу бити поз-
вани на разговор ради пружања додатних 
информација које могу бити важне за доно-
шење одлуке о избору кандидата, о чему 
одлуку доноси в. д. директора. Одлука о избо-
ру кандидата који ће бити примљени у радни 
однос биће донета у року од највише 30 дана 
од дана завршетка огласа. Пре заснивања 
радног односа кандидат који буде изабран 
је дужан да достави: уверење да се против 
кандидата не води истрага или кривични 
поступак (уверење издаје суд, не старије од 
6 месеци); уверење о (не)кажњавању (уве-
рење издаје полицијска управа, не старије од 
6 месеци). Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврху избора у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. Пријаве са 
могу послати поштом на адресу: Дом здравља 
Приштина, Грачаница – пријава на оглас, 
Томислава Секулића бб, 38205, АП КиМ или 
доставити лично у Дому здравља Пришти-
на, Служби за правне послове, са назнаком 
за које радно место се подноси пријава на 
конкурс. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве достављене електронском поштом 
биће одбачене и неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац 
Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Струковни виши медицински 
техничар општег смера

више или високо образовање, за 
потребе Клинике за гинекологију и 
акушерство, на одређено време до 

повратка запосленог са дужег одсуства

УСЛОВИ: општи услови за заснивање рад-
ног 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 системати-
зацији послова у Универзитетском клинич-
ком центру Крагујевац. Уз пријаву се подно-
се у оригиналу или овереној копији следећа 
документа: диплома о стеченом образовању 
одговарајућег профила; уверење о положе-
ном стручном испиту одговарајућег профила; 
уверење о држављанству РС; извод из мати-
чне књиге рођених; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је кандидат променио презиме); 
кратка биографија са адресом, контакт теле-
фоном, имејл-адресом. Кандидати који уђу 
у ужи избор биће позвани на разговор. При-
ликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уве-
рење 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 пра-
вну снагу и да није покренута истрага (уве-
рење 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 – лицен-
цу коју је издала надлежна комора (ако је кан-
дидат 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 саглас-
ност 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 прија-
ва је 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резулта-
ти конкурса биће објављени на сајту Универ-
зитетског клиничког центра Крагујевац (www.
kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани 
могу захтевати повраћај конкурсне документа-
ције. Телефон за контакт: 034/505-273. Прија-
ве се подносе лично, у затвореној коверти, 
преко писарнице Универзитетског клиничког 
центра Крагујевац или путем поште на адресу: 
Универзитетски клинички центар Крагујевац, 
Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно 
назначити за које се радно место конкурише: 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за 
радно место ____ (навести тачан профил за 
који кандидат подноси пријаву)”.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Медицинска сестра – техничар
на интензивној нези нивоа 2, за рад на 
Одељењу за хируршку интензивну негу 

у Служби за хирургију, на одређено 
време 3 месеца због повећаног обима 

посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег 
смера, IV степен; стручни испит; лиценца; нај-
мање шест месеци радног искуства у наведе-
ном звању

2. Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима, 
за рад у Првом одељењу – хируршка 

инфекција и колоректална хирургија у 
Служби за хирургију, на одређено време 

3 месеца због повећаног обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег 
смера, IV степен; стручни испит; лиценца; нај-
мање шест месеци радног искуства у наведе-
ном звању.

3. Медицинска сестра – техничар
на инфективном одељењу, за рад у 
Служби за пнеумофтизиологију, на 

одређено време 3 месеца због повећаног 
обима посла

УСЛОВИ: средња мед. школа општег смера, IV 
степен; стручни испит; лиценца; најмање шест 
месеци радног искуства у наведеном звању.

4. Медицинска сестра – техничар
на инфективном одељењу, за 
рад у пнеумофтизиолошкој 

амбуланти за специјалистичко 
консултативне прегледе у Служби за 

пнеумофтизиологију, на одређено време 
3 месеца због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег 
смера, IV степен; стручни испит; лиценца; нај-
мање шест месеци радног искуства у наведе-
ном звању.

УСЛОВИ: Заинтересовани кандидати подно-
се: молбу за пријем и биографију, са адресом, 
контакт телефоном, оверену фотокопију дипло-
ме, оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, фотокопију личне карте 
или очитане податке са личне карте (уколико 
је чипована), фотокопију извода из матичне 
књиге венчаних (уколико су дипломе или уве-
рења издати на девојачко презиме), oвере-
ну фотокопију лиценце издате од надлежног 
органа. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Изабрани 
кандидати пре заснивања радног односа дуж-
ни су да доставе лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос. Рок за подношење пријава 
8 дана од дана објављивања у огласа у публи-
кацији „Послови“ Националне службе за запо-
шљавање. Уколико изабрани кандидат не дос-
тави наведена документа у остављеном року, са 
њим се неће закључити уговор о раду. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. Пријаву доставити у затвореној коверти 
са назнаком „За оглас _____ (са називом и ред-
ним бројем радног места за које се конкурише)“, 
искључиво поштом а на адресу: Општа болница 
Крушевац, 37000 Крушевац, Косовска 16. 

Национална служба
за запошљавање
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ЗУ АПОТЕКА „МИРУС“
18000 Ниш, 29. новембар 8

Дипломирани фармацеут
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломи-
рани фармацеут.

Фармацеутски техничар
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, фарма-
цеутски техничар. Заинтересовани кандидати 
јављају се на контакт телефон: 060/456-2364.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Хигијеничар
на одређено време до повратка одсутног 

радника са боловања

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом 
о раду. Посебни услови: НК радник – заврше-
на основна школа. Кандидати су обавезни да 
уз пријаву са биографијом доставе: диплому 
о завршеној основној школи; потврду издату 
од стране Националне службе за запошља-
вање о дужини чекања на запослење; доказ о 
радном искуству (фотокопија радне књижице 
или потврда послодавца); биографију са адре-
сом 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 неблаго-
времене пријаве, неће бити разматране. Кон-
такт телефон: 018/804-215, 018/804-211.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Медицинска сестра – техничар
за рад у Служби за здравствену заштиту 

одраслих становника, кућно лечење 
и здравствену негу и хигијенско-

епидемиолошку заштиту, на одређено 
време ради замене одсутног радника

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Зако-
ном о раду. Посебни услови: средње образо-
вање из области медицине, IV степен стру-
чне спреме, медицинска сестра – техничар 
општег смера, положен стручни испит; лицен-
ца; возачка дозвола Б категорије. Кандида-
ти су обавезни да уз пријаву доставе: оверен 
препис или фотокопију дипломе о завршеној 
средњој медицинској школи; оверен препис 
или фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту; оверен препис или фотокопију 
лиценце или решења о упису у комору; ове-
рену фотокопију возачке дозволе Б 1 кате-
горије и писану изјаву да је кандидат актив-
ни возач; биографију са адресом и контакт 
телефон. Изабрани кандидат је обавезан да 
приликом заснивања радног односа достави 
уверење о здравственој способности. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања огла-
са. Пријаве на оглас доставити лично или 
поштом на адресу: Дом здравља Алексинац, 
Момчила Поповића 144, 18220 Алексинац, 
са назнаком: „Пријава на оглас број 9/21 са 
наведеним редним бројем”. Пријаве са непот-
пуном документацијом, као и неблаговремене 
пријаве, неће бити разматране. Контакт теле-
фон: 018/804-256.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар

Генерала Живковића 1
тел. 064/8817-525

Медицинска сестра – техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: стечено средње стручно образовање, 
положен стручни испит, поседовање лиценце 
или решења о упису у комору, најмање годину 
дана радног искуства на пословима медицин-
ске сестре – техничара у ЗУ из Плана мреже. 
Као доказе о испуњености услова кандидати 
су дужни да доставе: пријаву на конкурс са 
кратком радном и личном биографијом (рад-
но искуство), контакт телефон, доказ о радном 
искуству, оверену фотокопију дипломе, овере-
ну фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, оверену фотокопију лиценце или 
решења о упису у комору, очитану личну кар-
ту, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству. Пријавом на конкурс канди-
дат даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврху избора за пријем у радни 
однос. Ови подаци се не могу користити у дру-
ге сврхе, њих обрађује Кадровска служба Дома 
здравља. Приликом заснивања радног односа, 
кандидати су дужни да доставе: лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности за 
послове који се заснивају не старије од 6 месе-
ци; уверење суда да се против кандидата не 
води судски поступак, не старије од 6 месеци; 
уверење МУП-а да кандидат није осуђиван за 
кривична дела која га чине неподобним за рад 
у јавној и здравственој установи, не старије од 
6 месеци. Рок за подношење пријава на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања огласа у 
листу „Послови“. Пријаве на конкурс доставити 
писарници ДЗ Нови Пазар, Генерала Живко-
вића 1, са назнаком „За јавни оглас”. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати. Контакт: 064/8817-525. 

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

тел. 064/8817-525

Руковалац послова инвестиционог 
техничког одржавања

УСЛОВИ: стечено високо стручно образовање 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ, односно специјалистичким 
струковним студијама, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10.09.2005. или 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005; положен 
стручни испит из области рада; најмање пет 
година радног искуства у струци. Као доказе 
о испуњености услова кандидати су дужни да 
доставе: пријаву на конкурс са кратком рад-
ном и личном биографијом (радно искуство), 
контакт телефон, оверену фотокопију дипло-
ме, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, доказ о радном искуству, 
очитану личну карту, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству. Пријавом 
на конкурс кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврху избора за 
пријем у радни однос. Ови подаци се не могу 
користити у друге сврхе, њих обрађује Кадров-
ска служба Дома здравља. Приликом засни-
вања радног односа, кандидати су дужни да 
доставе: лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове који се засни-
вају, не старије од 6 месеци; уверење суда да 
се против кандидата не води судски поступак, 
не старије од 6 месеци; уверење МУП-а да 

кандидат није осуђиван за кривична дела која 
га чине неподобним за рад у јавној и здрав-
ственој установи, не старије од 6 месеци. Рок 
за подношење пријава на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања огласа у листу „Послови“. 
Пријаве на конкурс доставити писарници ДЗ 
Нови Пазар, Генерала Живковића 1, са наз-
наком „За јавни оглас”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Контакт; 
064/8817-525. 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„КОВИН“ У КОВИНУ
26220 Ковин, Цара Лазара 253 

1. Медицинска сестра - техничар
у специјализованим 

психијатријским болничким 
установама које су организоване за 

двадесетчетворочасовни пријем, 
задржавање пацијената без пристанка, 
за збрињавање и лечење психотичних 

поремећаја у акутној фази, болести 
зависности, за форензичку психијатрију, 

психогеријатрију и психосоцијалну 
рехабилитацију, на одређено време, 
због привремене спречености за рад 
преко 30 дана, трудничког боловања, 
породиљског боловања и одсуства са 

рада ради неге детета

УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит; 
лиценца. Кандидати за радно место морају 
предати: кратку биографију (CV); пријаву на 
оглас; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; оверену фотокопију 
лиценце; оверену фотокопију дипломе о завр-
шеном средњем образовању у звању наве-
деном у огласу. У пријави на оглас, поред 
осталих података, кандидат треба да да своју 
сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Пријаве 
са потребним доказима достављају се поштом 
на горенаведену адресу или лично у архиви 
болнице, са назнаком „За оглас“, у року од 8 
дана од дана објављивања. Изабрани кандида-
ти су у обавези да доставе лекарско уверење о 
општој здравственој способности. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2
тел. 012/327-983, 327-984

Оператер у контакт центру
на одређено време ради замене одсутне 
запослене која је на дужем боловању, 

породиљском одсуству

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом, кандида-
ти треба да испуњавају и следеће посебне 
услове: средње образовање, рад на рачунару; 
телефониста са завршеном средњом школом, 
III, IV ССС. Уз пријаву поднети краћу биогра-
фију, оверену копију дипломе о завршеној 
одговарајућој школи са просечном оценом 
током школовања, фотокопију радне књи-
жице уколико кандидат има радни стаж или 
потврду послодавца (други доказ о радном 
искуству), оригинал или оверену копију изво-
да из матичне књиге рођених, оригинал или 
оверену копију извода из матичне књиге вен-
чаних уколико је кандидат променио прези-
ме, оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству, копију/очитану личну карту. 
Лекарско уверење којим се доказује здрав-
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ствена способност без ограничења за рад на 
радном месту за које је расписан оглас, дужан 
је да достави кандидат који буде изабран пре 
пријема у радни однос. Комисија ће разматра-
ти све доспеле, благовремене и потпуне прија-
ве и са кандидатима који испуњавају услове 
за пријем у радни однос обавиће се разго-
вор, ради прибављања додатних релевантних 
података за доношење одлуке о избору кан-
дидата. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. Пода-
цима рукује и податке обрађује Одељење за 
кадровске и административне послове Опште 
болнице Петровац на Млави. Рок за пријављи-
вање: 8 дана од дана објављивања у листу 
„Послови“. Пријаве слати у затвореним ковер-
тама на адресу: Општа болница Петровац на 
Млави, Моравска 2, 12300 Петровац на Млави 
или доставити лично у Правну службу болни-
це. Неблаговремене пријаве и непотпуна доку-
ментација неће бити узета у разматрање при 
избору кандидата. 

ДОМ ЗДРАВЉА ШИД
22240 Шид, Алексе Шантића 1

тел. 022/712-522
e-mail: info@domzdravljasid.org.rs

Доктор медицине
у Служби хитне медицинске помоћи, на 
одређено време због замене запослене 

раднице на боловању преко 30 дана

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, поло-
жен стручни испит, лиценца. Уз пријаву на 
оглас приложити: фотокопију дипломе, фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, 
копију / очитану личну карту, копију лиценце.

Доктор медицине
у Служби хитне медицинске помоћи, на 
одређено време због повећаног обима 

посла, до 12 месеци

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, поло-
жен стручни испит, лиценца. Уз пријаву на 
оглас приложити: фотокопију дипломе, фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, 
копију /очитану личну карту, копију лиценце.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у листу „Посло-
ви“, путем поште или лично предати на писар-
ницу Дома здравља Шид.

Здравство и социјална заштита

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  
„КНИЋ”
Кнић бб.

34240 Кнић
тел. 034/510-139

Стручни радник на  
управно-правним пословима
на одређено време до повратка 

привремено одсутне запослене са 
боловања

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају 
лица која испуњавају следеће услове: опште 
услове утврђене Законом; посебне услове 
утврђене Законом и Статутом Установе и то: 
да су држављани Републике Србије; стечено 
високо образовање – на студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСП бодова, по пропису који 

уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; изузетно: на сту-
дијама првог степена по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године и високо образовање у трајању 
од најмање две године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да има лиценцу за обављање 
послова, у складу са законом којим се уређује 
социјална заштита и прописима донетим на 
основу закона; знање рада на рачунару; нај-
мање 1 година искуства у струци, у складу са 
прописима којима се уређује област социјалне 
заштите.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву на конкурс дос-
тавља: уверење о држављанству, не старије 
од шест месеци, извод из матичне књиге рође-
них не старији од шест месеци или оригинал, 
кратку биографију (ЦВ), оригинал или оверену 
копију дипломе и потврду о радном искуству. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији НСЗ „Послови”. Пријаве се достављају 
путем поште на адресу: Центар за социјални 
рад „Кнић”, Кнић бб., 34240 Кнић, или лично, 
у затвореној коверти са назнаком „Пријава на 
конкурс”.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
“САВА ИЛИЋ”

Аранђеловац 
Краља Петра I 2-а
тел. 034/720-505

Водитељ случаја

УСЛОВИ: држављанство Републике Србије; 
општа здравствена способност за заснивање 
радног односа; високо образовање на сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, по прописима којима се уређује високо 
образовање почев од 10.09.2005. године 
или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима којима се 
уређивало високо образовање до 10.09.2005. 
године из научне области социјалног рада 
(мастер или дипломирани социјални рад-
ник); најмање једна година радног искуства 
на основним стручним пословима у социјал-
ној заштити; знање рада на рачунару (MS 
Office и Интернет); лиценца за обављање 
основних стручних послова у центру за 
социјални рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву као доказе о испуње-
ности услова треба поднети: уверење о 
држављанству (не старије од шест месеци), 
извод из матичне књиге рођених, дипло-
му о стеченом високом образовању, лекар-
ско уверење о здравственој способности (не 
старије од шест месеци), потврду о радном 
искуству на основним стручним пословима у 
социјалној заштити и лиценцу за обављање 
стручних послова у центру за социјални рад. 
Сви поднети докази морају бити у оригина-
лу или фотокопије оверене од надлежног 
органа. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа а рок за доно-
шење одлуке о избору кандидата у року од 
15 дана од истека рока за пријаву. Кандидати 
који не буду изабрани могу тражити повраћај 
поднете документације. Пријаве се подносе 
на горенаведену адресу. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ЗА ОПШТИНУ ДИМИТРОВГРАД

18320 Димитровград 
Балканска 7

Директор 
на период од четири године

УСЛОВИ: држављанин Републике Србије, који 
је стекао високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије, специјалис-
тичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не 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; општа 
здравствена способност као и да није осуђиван 
за дела која га чине неподобним за вршење 
функције директора. Кандидат за директора 
центра уз прописану документацију подноси 
програм рада за мандатни период.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да 
доставе и: извод из МК рођених; уверење о 
држављанству; диплому о завршеној струч-
ној спреми; уверење о здравственој способ-
ности; уверење да нису осуђивани; уверење 
да се против њих не води кривични поступак, 
односно да није поднет захтев за спровођење 
истраге или одређених истражних радњи, да 
није подигнута оптужница или оптужни пред-
лог за кривична дела за која се гоњење пре-
дузима по службеној дужности (пред основ-
ним и вишим судом/тужилаштвом) и потврду о 
радном стажу. Наведена документа доставити 
у оригиналу или овереној копији. Пријаве са 
потребним доказима доставити на горенаведе-
ну адресу Центра за социјални рад за општину 
Димитровград, непосредно или путем поште, 
са назнаком „За конкурс за именовање дирек-
тора“. Рок за подношење пријава на конкурс 
је 15 дана и почиње да тече наредног дана од 
дана оглашавања јавног конкурса у гласилима 
Националне службе за запошљавање. Небла-
говремене и непотпуне пријаве се неће раз-
матрати.

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ 
И СТАРИЈИХ „CATALEJA“

25000 Сомбор 
Огњена Прице 33
тел. 069/3146-831

Неговатељица
на одређено време 3 месеца

Опис посла: послови геронтодомаћице, 
обављање опште неге корисника

УСЛОВИ: Рад у сменама, ноћни рад, обезбеђе-
на исхрана. Оглас је отворен до попуне радног 
места. Пријаве слати поштом или на e-mail: 
minasupica@hotmail.com.

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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Индустрија и грађевинарство

КОМПАНИЈА “СЛОБОДА”
32000 Чачак, Ратка Митровића бб.

Радник у производњи на пословима 
заштите и термичке обраде

10 извршилаца

УСЛОВИ: средња стручна спрема III или IV 
степен, машинске, хемијске или технолош-
ке струке. Кандидати треба да испуњавају и 
следеће услове: да су држављани Републике 
Србије; да нису осуђивани; да се против њих 
не води кривични поступак. Кандидати уз мол-
бу и биографију (ЦВ) дужни су да доставе сле-
деће доказе: диплому о стеченој стручној спре-
ми; извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству; доказ да нису осуђивани; 
доказ да се не води кривични поступак. Мол-
бе са траженим доказима доставити на адресу: 
Компанија „Слобода” АД Чачак РЈ „Правни и 
кадровски послови”, 32000 Чачак, Ратка Митро-
вића бб. Непотпуне и неблаговремене молбе 
неће се разматрати. Рок за пријем пријава је15 
дана од дана објављивања конкурса.

„APTIV MOBILITY SERVICES“ DOO
21000 Нови Сад, Привредникова 20

Оператер у производњи
на одређено време 3 месеца

500 извршилаца

УСЛОВИ: лица са завршеним I, II, III или IV сте-
пеном стручне спреме. Рад у сменама, ноћни 
рад, обезбеђен превоз. Пријаве слати на e-mail: 
aptivposao@aptiv.com или на контакт телефон: 
060/8892-534. Трајаnjе конкурса до 31.12.2021.

“ИНГEЛ” DОО
21299 Раковац, Манастирска 158

Eлектричар – сервисер 
пољопривредних машина
на одређено време 6 месеци,  

у статусу приправника
2 извршиоца

УСЛОVИ: лица са завршеним III или IV сте-
пеном стручне спреме – електромеханичар, 
механичар или машинст, поседовање возачке 
дозволе Б категорије. Пријаве кандидата на 
e-mail: viktor.colak@gmail.com или на контакт 
телефон: 065/8505-575.

„ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ ДОО БЕОГРАД
Нови Београд, Милутина Миланковића 1

тел. 065/2377-535
е-mail: nikola@energorazvoj.rs

Хидрауличар/механичар
место рада: Врчин

УСЛОВИ: неопходно радно искуство у траженом 
занимању; возачка дозвола Б категорије. Обез-
беђен смештај, пробни рад 1 месец. Трајање 
конкурса: до попуне. Заинтересовани кандида-
ти могу своје пријаве да доставе путем мејла 
или да се јаве на контакт телефон послодавца.

Ауто-бравар
место рада: Врчин

2 извршиоца

УСЛОВИ: неопходно радно искуство у траженом 
занимању; возачка дозвола Б категорије. Обез-

беђен смештај, пробни рад 1 месец. Трајање 
конкурса: до попуне. Заинтересовани кандида-
ти могу своје пријаве да доставе путем мејла 
или да се јаве на контакт телефон послодавца.

„ЗЛАТИБОРАЦ“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Мојковачка 58

тел. 031/3834-333, 064/8713-117
e-mail: office@zlatiborac.com

Оператер у производњи
50 извршилаца

Оператер на хидрирању, 
саламурењу, калупљењу, низању, 

кутеру и зачинима
10 извршилаца

Помоћни кувар

Хигијеничар
3 извршиоца

Магационер сировина и готових 
производа

7 извршилаца

Помоћни радник у производњи
21 извршилац

Манипулант на сушарама
2 извршиоца

Виљушкариста

УСЛОВИ: Место рада: Мачкат, Ужице; I–IV 
ниво квалификација, без обзира на радно 
искуство; радни однос се заснива на одређе-
но време – 24 месеца. Трајање конкурса: до 
попуне радног места. Заинтересовани канди-
дати могу своје радне биографије да доставе 
на горе наведени имејл или да контактирају 
послодавца путем телефона.

„АМИГА“ ДОО
36000 Краљево, Тике Коларевића 66

тел. 036/399-199
e-mail: office@amiga.rs

Фарбар

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; рад у 
сменама; радно место са повећаним ризиком; 
обезбеђен превоз; обезбеђена исхрана; проб-
ни рад од 2 месеца.

Култура и информисање

БИБЛИОТЕКА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
16230 Лебане, Цара Душана 79

тел. 016/845-327

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити именовано 
лице које поред општих услова прописаних 
Законом о раду, испуњава и посебне услове: 
да има стечено високо образовање, да има 
најмање пет година радног искуства у култури, 
да има држављанство Републике Србије, да 
нема законских сметњи за његово именовање.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана 
и почиње да тече од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови“. Кандидати 
су обавезни да уз пријаву поднесу следеће 

доказе: 1. предлог програма рада и развоја 
Библиотеке „Бранко Радичевић” из Лебана за 
мандатни период од четири године, 2. ове-
рену копију дипломе или уверење о стеченој 
стручној спреми, 3. оверену фотокопију рад-
не књижице или потврду послодавца о рад-
ном искуству у култури, 4. биографију кан-
дидата која садржи податке о досадашњем 
раду и оствареним резултатима, 5. уверење 
основног суда да кандидат није под истрагом 
и да против њега није подигнута оптужница 
за кривична дела која се гоне по службеној 
дужности, 6. уверење полицијске управе о 
некажњавању, 7. уверење о држављанству, 
не старије од шест месеци, 8. извод из матич-
не књиге рођених. Сви документи прилажу се 
у оригиналу или у овереној копији. Пријаве са 
доказима о испуњености услова конкурса под-
носе се писаним путем у затвореној коверти на 
адресу: Управном одбору Библиотеке „Бранко 
Радичевић”, 16230 Лебане, Цара Душана 79, 
са назнаком “Конкурс за директора – не отва-
рати”, или лично сваког радног дана од 09 до 
14 часова. Сва обавештења о јавном конкурсу 
могу се добити на телефон: 016/845-327.

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 спо-

собност 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 месе-
ца, 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 про-
тив 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 при-
ликом 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.

Наука и образовање

БЕОГРА Д

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

Портир

УСЛОВИ: средња стручна спрема, положен 
стручни испит из противпожарне заштите, рад 
у сменама. Уз пријаву са биографским подаци-
ма кандидати треба да приложе: фотокопију 
извода из матичне књиге рођених, фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије, 
фотокопију дипломе о завршеној школи, 
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фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту – оригинале на увид. Рок за пријављи-
вање кандидата на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране. Избор кандидата извршиће се у 
року од 15 дана по истеку рока за подношење 
пријава. Пријаве са доказима о испуњености 
услова конкурса доставити на адресу: Сао-
браћајни факултет, Служби за опште послове 
– пријава на конкурс, 11000 Београд, Војводе 
Степе 305.

ОШ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”
11000 Београд, Војводе Бране 18а

Наставник предметне наставе  
за немачки језик

на одређено време ради замене  
одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са 
чл. 8 Закона о основама система образовања 
и васпитања, Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи; психичка, физичка и здрав-
ствена способност; да лице није правоснаж-
ном пресудом осуђивано за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца, нити се про-
тив њега води кривични поступак; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Пријава на конкурс: копија документа може 
се доставити и електронским путем на имејл: 
direktorigk@sbb.rs.

САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11080 Земун, Цара Душана 262

Наставник енглеског језика
са 28% радног времена (11,2 сата  
рада недељно), на одређено време

Наставник технолошке групе 
предмета

на одређено време

УСЛОВИ: испуњеност општих услова у скла-
ду са Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 
24/05...95/18 – аутент. тумачење), услова из 
члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/17...6/20, у наставку: ЗОСОВ): 1. а) да лице 
има одговарајуће образовање за наставни-
ка енглеског језика у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама („Сл. 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 8/15... 
1/21); 1. б) има одговарајуће образовање 
за наставника технолошке групе предмета 
у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сараника и 
помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада хемија, неметали и графичар-
ство („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 21/15... 1/21); 2. има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена 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 при-
мања или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћај и против човечно-

сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. има 
држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Кандидат уз попуњен пријавни фор-
мулар, који се преузима са званичног сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја: http: //mpn.gov.rs, доставља: кратку 
радну биографију – ЦВ; оригинал или ове-
рену фотокопију дипломе (сведочанства) о 
стеченом образовању; оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених 
(не старије од 6 месеци); оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству (не 
старије од 6 месеци); доказ да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела 
прописана чланом 139 став 1 тачка 3) Закона 
(уверење из МУП-а, не старије од 6 месеци); 
лекарско уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (доказ подноси кандидат пре закљу-
чења уговора о раду). Пријаве се достављају 
у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве слати на горенаведену 
адресу или донети лично у секретаријат шко-
ле, радним даном од 9.00 до 12.00 часова, са 
назнаком на коверти да се ради о пријави на 
конкурс. Ближа обавештења могу се доби-
ти у секретаријату школе на број телефона: 
011/7359-221.

ОШ “СКАДАРЛИЈА”
11000 Београд, Француска 26

тел. 011/7247-445

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС, 
бр. 88/2007, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 
6/20): 1. одговарајуће образовање у складу са 
Законом: високо образовање из области еко-
номских наука: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије, 
односно, по пропису који уређује високо обра-
зовање 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 и три година 
радног искуства у струци; 2. психичка, физич-
ка и здравствена способности; 3. да није лице 
осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиља у породици, оду-
зимања 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 сао-
браћаја и против човечности и другоих добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. да има држављанство Репу-
блике Србије; 5. да зна српски језик.

ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву 
на конкурс: попуњен пријавни формулар који 
се преузима са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, потписана пријава са биографијом, 
оригинал или оверена фотокопија дипломе о 

стеченом образовању, односно уверења, ако 
диплома није издата, оверену копију дипломе 
или уверења о стеченом звању мастер (уко-
лико нису добили диплому о звању мастер), 
оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених, оригинал или овере-
на фотокопија уверења о држављанству, не 
старије од шест месеци, уверење о неосуђива-
ности за кривична дела из чл. 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, не старије од шест месеци, доказ о 
познавању језика (уколико кандидат није сте-
као средње, више или високо образовање на 
српском језику у обавези је да достави доказ 
да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе). 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности (лекарско уверење) прибавља 
изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Тестирање кандидата, који уђу у ужи 
избор, у погледу психолошке процене способ-
ности за рад организује школа код Национал-
не службе за запошљавање. Неблаговремене 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази у оригиналу 
или фотокопији, овереној код надлежног орга-
на, неће се разматрати. Пријаве за конкурс се 
подносе у у затвореним ковертама, са назна-
ком „За конкурс”, поштом на наведену адресу 
школе. Информације на тел. 011/7247- 445.

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-
УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА БЕОГРАД
ОДСЕК ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО-

ГЕОДЕТСКА ШКОЛА
11000 Београд, Старине Новака 24

тел. 011/2422-178

Сарадник у настави за уже научне 
области Грађевинске конструкције и 

Хидротехника
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова тре-
ба да испуњавају и услове предвиђене чланом 
83 Закона о високом образовању („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 73/18, 
67/2019 и 6/2020 – др. закон), односно да је 
кандидат студент мастер струковних студија 
из области грађевинског инжењерства, који је 
студије првог степена завршио са просечном 
оценом најмање осам (8) и који показује сми-
сао за наставни рад.

Сарадник у настави за уже научне 
области Грађевинске конструкције и 
Организација и технологија грађења

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова тре-
ба да испуњавају и услове предвиђене чланом 
83 Закона о високом образовању („Сл. глас-
ник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 73/18, 
67/2019 и 6/2020 – др. закон), односно да је 
кандидат студент мастер струковних студија 
из области грађевинског инжењерства, који је 
студије првог степена завршио са просечном 
оценом најмање осам (8) и који показује сми-
сао за наставни рад.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Геодезија и геоинформације

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова тре-
ба да испуњавају и услове предвиђене чланом 
83 Закона о високом образовању („Сл. глас-
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ник РС” бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 73/18, 
67/2019 и 6/2020 – др. закон), односно да је 
кандидат студент мастер струковних студија из 
области геодетског инжењерства који је сту-
дије првог степена завршио са просечном оце-
ном најмање осам (8) и који показује смисао 
за наставни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: биографију, 
списак радова и оверене фотокопије дипло-
ма и уверење надлежног органа (МУП) о 
неосуђиваности за кривична дела наведена 
у Закону на горенаведену адресу. Особа за 
контакт: Урош Радованчев (radovancev@gmail.
com 011/2422-178). Рок за подношење прија-
ва је 10 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати.

ОШ “ДРАГАН ЛУКИЋ”
11070 Нови Београд, Неде Спасојевић 6

тел. 011/228-13-90

Наставник немачког језика

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани 
филолог за немачки језик и књижевност, про-
фесор немачког језика и књижевности, мастер 
филолог (студијски програм или главни пред-
мет, односно профил Немачки језик и књижев-
ност), мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм или главни предмет, однос-
но профил Немачки језик и књижевност). Лица 
која су стекла академско звање мастер морају 
имати претходно завршене основне академ-
ске студије из области предмета, односно на 
студијским групама-програмима Језик, књи-
жевност, култура модул Немачки језик и књи-
жевност, Немачки језик. Кандидат треба да 
испуњава све услове за пријем у радни однос 
из чл. 139 ст. 1 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. У поступку одлу-
чивања о избору кандидата врши се претходна 
провера психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. На психолошку 
процену способности за рад са децом и уче-
ницима упућују се кандидати који су изабрани 
у ужи избор. Након пријема резултата прет-
ходне провере психолошке процене способ-
ности за рад са децом и ученицима кандидати 
који испуњавају услов за пријем у радни однос 
позивају се на разговор. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије. Уз 
одштампани пријавни формулар кандида-
ти обавезно подносе доказ о одговарајућем 
образовању - диплома одговарајућег степена 
и врсте образовања (лица са звањем мастер 
достављају и диплому основних академских 
студија), доказ да нису осуђивани правос-
нажном 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 при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (не 
старије од 6 месеци), уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци), извод из мати-
чне књиге рођених, за лица која нису стекла 
образовање на српском језику доказ о поло-

женом испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе, био-
графију. Фотокопије докумената морају бити 
оверене. Доказ да кандидат има одговарајућу 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима – лекарско уве-
рење, подноси се пре закључења уговора о 
раду. Решење о избору кандидата доноси се у 
року од 8 дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Пријавни формулар са био-
графијом и конкурсом траженим доказима о 
испуњавању услова конкурса доставити лич-
но или поштом на наведену адресу са назна-
ком “За конкурс за радни однос”. Достављени 
подаци обрађиваће се, у складу са Законом о 
заштити података о личности, у сврху обраде 
података у конкурсном поступку.

ОШ “МАРКО ОРЕШКОВИЋ”
11070 Нови Београд, Отона Жупанчича 30

тел. 011/319-20-32, 319-20-33

Наставник немачког језика

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних Законом о раду, 
потребно је да кандидат испуњава и посеб-
не услове прописане чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
да има одговарајуће образовање прописано 
чл. 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи: да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
несиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова подносе се уз пријаву на конкурс, а 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима 
подноси се пре закључења уговора о раду. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају 
установи. Уз пријавни формулар са званичне 
интернет странице потребно је да кандидати 
доставе школи радну биографију (ЦВ), ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе одгова-
рајућег образовања, степена и врсте стручне 
спреме прописаног чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи, уверење да није осуђиван – оригинал 
или оверена копија, оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству, ориги-
нал или оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених на прописаном обрасцу са 
холограмом. Уколико диплома није издата на 
српском језику, потврду да зна српски језик, а 
за лица која нису стекла образовање на срп-
ском језику – доказ о положеном испиту из 
српског језика по програму одговарајуће висо-

кошколске установе. Доказ о здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) прилаже изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Подаци који се 
прикупљају биће искоришћени искључиво у 
сврху обраде података у конкурсном поступ-
ку, у складу са Законом о заштити података 
о личности. Пријавни формулар са конкурсом 
траженим документима и доказима о испуња-
вању услова доставити на наведену адресу 
или лично у секретаријату школе, од 09.00 до 
14.00 часова, са назнаком: „За конкурс за рад-
но место – наставник немачког језика“.

ОШ „СТЕФАН НЕМАЊА”
11000 Београд, Љубе Јовановића 2а

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка радника 

са неплаћеног одсуства 

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. Кандидат 
мора да испуњава следеће услове: а) да има 
одговарајуће образовање – стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), по про-
пису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, 
а у свему према Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника за 
основне школе и Правилнику о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места 
за запослене; б) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; 
ц) да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; д) да 
има држављанство Републике Србије и е) да 
зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Доказе о испуњености услова из 
тачака а) и д) доставити уз пријаву на кон-
курс (оверена фотокопија дипломе и уверења 
о држављанству), и тачке е) само уколико су 
диплому стекли на универзитетима ван Репу-
блике Србије, из тачке б) и ц) пре закључења 
уговора о раду Пријаве са доказима о испуње-
ности услова конкурса достављати на наведе-
ну адресу Школе, са назнаком „За конкурс”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
узимати у разматрање.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
МУЗИЧКА ШКОЛА

„ЈОСИП СЛАВЕНСКИ” 
11000 Београд, Радослава Грујића 2

Оглас објављен 06.10.2021. године, у публика-
цији “Послови”, исправља се тако што уместо: 
наставник уметничких и стручних предмета у 
музичкој школи и одређених стручних пред-
мета у стручној школи – предмет Удараљке – 
предмет Историја музике и музички облици на 
одређено време, замена одсутног запосленог 
преко 60 дана, треба да стоји:
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• Наставник уметничких и стручних предмета у 
музичкој школи и одређених стручних предме-
та у стручној школи – предмет Историја музи-
ке и музички облици на одређено време, заме-
на одсутног запосленог преко 60 дана.

У осталом делу текст огласа остаје непро-
мењен.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд 
Студентски трг 16

Редовни професор за ужу научну 
област Екологија, биогеографија и 

заштита животне средине
на Катедри за екологију и географију 
животиња у Институту за зоологију

Ванредни професор за ужу научну 
област Физиологија и молекуларна 

биологија биљака
на Катедри за физиологију биљака у 
Институту за ботанику и Ботаничкој 

башти “Јевремовац”, на одређено време 
од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Биохемија и молекуларна биологија
на Катедри за биохемију и молекуларну 
биологију у Институту за физиологију 
и биохемију „Иван Ђаја“, на одређено 

време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Екологија, биогеографија и заштита 

животне средине
на Катедри за екологију и географију 

животиња у Институту за зоологију, на 
одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из нау-
чне области за коју се бира, смисао за настав-
ни рад, непостојање сметње из члана 72 став 
4 Закона о високом образовању и остали усло-
ви утврђени чланом 85 Закона о високом обра-
зовању. Пријаву са биографијом, овереним 
преписом дипломе и списком и сепаратима 
научних и стручних радова доставити Архиви 
Факултета, на наведену адресу, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса.

МЕТРОПОЛИТАН УНИВЕРЗИТЕТ
11000 Београд 

Тадеуша Кошћушка 63

Наставник за ужу научну област 
Модни дизајн

УСЛОВИ: Кандидати за наставника треба да 
испуњавају услове за избор у звања дефини-
сане чл. 74 Законом о високом образовању, 
Статутом Универзитета и Правилником о начи-
ну и поступку стицања звања и заснивању 
радног односа наставника и сарадника на 
Метрополитан универзитету. У складу са чла-
ном 75 Закона о високом образовању, радни 
однос наставника се заснива на одређено вре-
ме за сва звања, односно на период од 5 (пет) 
година, осим звања редовног професора. Кан-
дидати који испуњавају услове конкурисања, 
потребно је да попуне електронску пријаву 
коју могу да преузму на сајту Метрополитан 
универзитета: http: //www.metropolitan.edu.
rs/aktivnosti/konkursi-za-zaposlenje/. Попуње-
ну електронску пријаву треба да пошаљу на 
електронску адресу: konkurs@metropolitan.
ac.r.s Допунску документацију (копије диплома 

и радова) послати у електронском облику на 
адресу: konkurs@metropolitan.ac.rs. За додат-
не информације кандидати се могу обратити 
електронском поштом на адресу: konkurs@
metropolitan.ac.rs или телефоном 011/2030-885 
(Слађана Милановић). Конкурс је отворен до 
27.10.2021. године.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
11070 Нови Београд
Јурија Гагарина 195

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
образовање према Правилнику о врсти стру-
чне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена 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 при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, да 
има држављанство Републике Србије, да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Уз пријаву кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете и заједно са одштам-
паним формуларом прилаже диплому о стече-
ној стручној спреми (или оверена фотокопија 
не старија од 6 месеци), уверење о држављан-
ству (или оверена фотокопија не старија од 6 
месеци), извод из матичне књиге рођених (или 
оверена фотокопија не старија од 6 месеци), 
доказ да лице није осуђивано правоснажном 
пресудом – потврду из суда. Конкурс спрово-
ди конкурсна комисија коју именује директор 
школе и која утврђује испуњеност услова кан-
дидата за пријем у радни однос у року од 8 
дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Кандидати који су изабрани у ужи избор у року 
од 8 дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од 8 дана од дана пријема резул-
тата психолошке процене. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима и доноси 
решење о избору кандидата у року од 8 дана 
од дана обављеног разговора са кандидати-
ма. Пријаве и скенирана документа са биогра-
фијом слати на наведену адресу, са назнаком 
“За конкурс”.

ДЕСЕТА ГИМНАЗИЈА
“МИХАЈЛО ПУПИН”

11070 Нови Београд
Антифашистичке борбе 1а

тел. 011/311-41-42

Наставник предметне наставе – 
физичког и здравственог васпитања

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, до 
повратка лица са дужности директора 

школе

Наставник предметне наставе – 
ликовне културе

са 80% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, до повратка лица који 
обавља послове помоћника директора 

школе, а најкасније до 31.08.2022. 
године

Наставник предметне наставе – 
математике

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, до 
повратка запослене са одсуства са рада 
ради посебне неге детета, а најкасније 

до 02.01.2022. године

Наставник предметне наставе – 
биологије

са 20% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

Наставник предметне наставе 
– математике и рачунарства и 

информатике
са 22,22% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, а најкасније до 
31.08.2022. године

Наставник предметне наставе – 
енглеског језика

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, а 

најкасније до 31.08.2022. године

Наставник предметне наставе – 
енглеског језика

са 16,66% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, а најкасније до 
31.08.2022. године

УСЛОВИ: Конкурс спроводи Конкурсна коми-
сија именована од стране директора школе. 
Кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане чл. 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: 1) да имају одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији, за наставнике који 
изводе образовно-васпитни рад и да имају 
образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студирања или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова или доказ о положе-
ним испитима из педагогије и психологије или 
доказ да је кандидат положио стручни испит 
за лиценцу, 2) да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима, 3) да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена 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 при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 оства-
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рује образовно-васпитни рад. Услови под 1) 
доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова који су предвиђени чл. 139 ст. 
1 Закона о основама система образовања и 
васпитања из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз 
пријаву на конкурс, а доказ из тачке 2 при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС, а 
потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају 
школи. Уз пријаву кандидат подноси: овере-
ну фотокопију дипломе о завршеном одгова-
рајућем образовању; уверење (оригинал или 
оверену фотокопију) да није осуђиван правос-
нажном 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 при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање – изда-
то од МУП-а (не старије од 6 месеци од дана 
достављања пријаве на конкурс), уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотоко-
пија), извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена фотокопија), ЦВ. Канди-
дати који буду изабрани у ужи избор, у року 
од 8 дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. 
Решење о избору кандидата донеће конкурсна 
комисија у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Пријаве са потреб-
ном документацијом подносе се непосредно 
или путем препоручене поште на наведену 
адресу, са назнаком: „Конкурс за пријем у рад-
ни однос за (навести радно место)“.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
11070 Нови Београд
Јурија Гагарина 195

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
замена помоћника до 31.08.2022. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
образовање према Правилнику о врсти стру-
чне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена 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 при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Уз пријаву кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 

Министарства просвете и заједно са одштам-
паним формуларом прилаже диплому о стече-
ној стручној спреми (или оверена фотокопија 
не старија од 6 месеци), уверење о држављан-
ству (или оверена фотокопија не старија од 6 
месеци), извод из матичне књиге рођених (или 
оверена фотокопија не старија од 6 месеци), 
доказ да лице није осуђивано правоснажном 
пресудом – потврду из суда. Конкурс спрово-
ди конкурсна комисија коју именује директор 
школе и која утврђује испуњеност услова кан-
дидата за пријем у радни однос у року од 8 
дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Кандидати који су изабрани у ужи избор у року 
од 8 дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од 8 дана од дана пријема резул-
тата психолошке процене. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима и доноси 
решење о избору кандидата у року од 8 дана 
од дана обављеног разговора са кандидати-
ма. Пријаве и скенирана документа са биогра-
фијом слати на наведену адресу, са назнаком: 
„За конкурс”.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ 

ВАСПИТАЊА
11030 Београд, Благоја Паровића 156

Асистент за ужу научну област 
Науке физичког васпитања, спорта 

и рекреације, предмет Теорија и 
методика плесова

на одређено време, за период од 3 
године

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају завршено 
високо образовање на студијама првог степе-
на – факултет спорта и физичког васпитања, 
са просечном оценом најмање осам и морају 
имати статус студента докторских академских 
студија. Кандидати треба да имају способност 
за наставни рад, као и да испуњавају друге 
услове прописане одредбама Закона о висо-
ком образовању, Статута Факултета и Универ-
зитета, Правилника о организацији и система-
тизацији послова на Факултету и Правилника о 
начину, поступку и ближим условима стицања 
звања и заснивања радног односа наставника 
и сарадника Факултета. Потребна документа-
ција: пријава на конкурс, биографија, списак 
објављених радова, оригинал радови, фотоко-
пије диплома о завршеним претходним степе-
нима студија са просечном оценом, уверење 
о уписаним докторским академским студијама 
и потписана изјава о изворности (преузети са 
сајта Универзитета у Београду http: //www.
bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php правил-
ници наставници ообразац 5). Рок за пријаву 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве се достављају на адресу Београд, Бла-
гоја Паровића 156. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
ЧУКАРИЦА

11030 Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717

Медицинска сестра – васпитач
6 извршилаца

УСЛОВИ: са или без радног искуства; посе-
довање одговарајућег образовања: IV степен 
стручне спреме, средња медицинска школа, 

васпитачки смер; да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у 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 при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Обавезно полагање испи-
та за лиценцу. Кандидат попуњава пријавни 
формулар за пријаву на конкурс, који се нала-
зи на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. 
Уз одштампани пријавни формулар, канди-
дат доставља: оверену фотокопију дипломе 
о одговарајућој стручној спреми (уколико се 
уместо дипломе прилаже уверење, оно не 
може бити старије од шест месеци), извод из 
матичне књиге рођених (оверена фотокопија), 
уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци, фотокопија мора бити оверена); уве-
рење полицијске управе, не старије од шест 
месеци, да лице није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (фото-
копија уверења мора бити оверена). Ако кан-
дидат није стекао одговарајуће образовање на 
српском језику потребно је да приложи доказ о 
знању српског језика. Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом (лекарско уверење) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Сви оста-
ли докази саставни су део пријаве на конкурс. 
Непотпуне, неуредне и неблаговремене прија-
ве неће бити узете у разматрање. Установа 
нема обавезу да кандидатима врати приложе-
ну документацију по конкурсу. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“, на адресу 
Предшколске Установе Чукарица, Пожешка 28, 
Београд. Пријаве на конкурс слати искључиво 
путем поште.

Васпитач
8 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; одго-
варајуће образовање за васпитача: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије); 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 
на студијима првог степена (основне ака-
демске, односно струковне и спцијалистичке 
струковне студије), студијима у трајању од 
три године или више образовање, образовање 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској уста-
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нови у току студија или након дипломирања-
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова; да лице има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у 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 при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Обавеза полагања испи-
та за лиценцу. Кандидат попуњава пријавни 
формулар за пријаву на конкурс који се нала-
зи на званичној интрнет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. 
Уз одштампани пријавни формулар, канди-
дат доставља: оверену фотокопију дипломе, 
односно дипломе и додатка уз диплому о одго-
варајућој стручној спреми или уверења о сте-
ченој стручној спреми и уверење о положеним 
испитима, не старије од шест месеци; уверење 
о положеном стручном испиту или уверење о 
положеном испиту за лиценцу (ако је канди-
дат исти полагао); извод из матичне књиге 
рођених – оригинал или оверена фотокопија; 
уверење о држављанству, оригинал или фото-
копија оверена, не старије од шест месеци; 
оригинал или оверену фотокопију уверења 
полицијске управе, не старије од шест месе-
ци, да лице није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у 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 при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; ако 
кандидат није стекао одговарајуће образо-
вање на српском језику – уверење да је поло-
жио испит из српског језика са методиком по 
програму одговарајуће високошколске устано-
ве. Доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Сви остали докази саставни су 
део пријаве на конкурс. Непотпуне, неуредне 
и неблаговремене пријаве неће бити узете у 
разматрање. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови” на адресу Предшколске уста-
нове Чукарица, Пожешка 28, Београд. Пријаве 
на конкурс слати искључиво путем поште. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор.

Спремачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: са или без радног искуства; посе-
довање одговарајућег образовања: I степен 
стручне спреме: осмогодишња школа; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; да лице није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 

које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик. Кандидат попуња-
ва пријавни формулар за пријаву на конкурс, 
који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Уз одштампани пријавни формулар, 
кандидат доставља: оверену фотокопију све-
дочанства о одговарајућој стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених (оверена 
фотокопија), уверење о држављанству не ста-
рије од шест месеци (фотокопија мора бити 
оверена); уверење полицијске управе, не ста-
рије од шест месеци, 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (фотокопија уверења мора бити овере-
на). Доказ да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
(лекарско уверење) прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Сви остали докази сас-
тавни су део пријаве на конкурс. Непотпуне, 
неуредне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање. Установа нема обавезу да 
кандидатима врати приложену документацију 
по конкурсу. Пријаве слати искључиво путем 
поште, на адресу: Пожешка 28, Београд, са 
назнаком „За конкурс за радно место спре-
мачице“. Ближе информације се могу добити 
путем тел. 011/3552-770.

Сервирка
3 извршиоца

УСЛОВИ: са или без радног искуства; посе-
довање одговарајућег образовања: II степен 
стручне спреме, осмогодишња школа и струч-
на оспособљеност у трајању од шест месеци 
до две године; да лице има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом; 
да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у 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, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик. Кандидат попуњава пријавни фор-
мулар за пријаву на конкурс који се налази 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. 

Уз одштампани пријавни формулар, кандидат 
доставља: оверену фотокопију сведочанства о 
одговарајућој стручној спреми, извод из мати-
чне књиге рођених (оверена фотокопија), 
уверење о држављанству не старије од шест 
месеци (фотокопија мора бити оверена); уве-
рење полицијске управе, не старије од шест 
месеци, да лице није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за 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 мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (фотокопија уверења мора бити овере-
на). Доказ да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
(лекарско уверење) прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Сви остали докази сас-
тавни су део пријаве на конкурс. Непотпуне, 
неуредне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање. Установа нема обавезу да 
кандидатима врати приложену документацију 
по конкурсу. Пријаве слати искључиво путем 
поште, на адресу: Пожешка 28, Београд, са 
назнаком: „За конкурс, за радно место сервир-
ке“. Ближе информације се могу добити путем 
тел. 011/3552-770. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови“. Пријаве слати искључиво 
путем поште.

ОШ „ЈОСИФ ПАНЧИЋ”
11030 Београд 
Пожешка 52

тел. 3554-845

1) Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка раднице 

са породиљског одсуства

2) Наставник историје
на одређено време до повратка 

запосленог са функције

3) Наставник физичког васпитања
са 60% радног времена, на одређено 

време до повратка раднице са 
породиљског одсуства

4) Чистачица
на одређено време до повратка раднице 

са породиљског одсуства

Услови за радна места 1, 2 и 3: VII степен 
стручне спреме у наведеном звању. Кандидат 
мора да поседује одговарајућу стручну спре-
му предвиђену Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи.

Услови за радно место 4: I степен стручне 
спреме, у складу са Систематизацијом послова 
и радних задатака.

ОСТАЛО: Пријаве за заснивање радног односа 
доставити са одговарајућом документацијом 
којом се доказује испуњеност услова: фотоко-
пија дипломе, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству. Фотокопије 
тражених докумената морају бити оверене. 
Лекарско уверење кандидат доставља пре 
закључивања уговора о раду. Уверење о нео-
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суђиваности правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђено у члану 139, став 1, тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, кандидат сам доставља. Кандидат 
који испуњава услове дужан је да се подвргне 
провери психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима, коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања. Рок за пријаву је 
8 дана од дана објављивања огласа. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у обзир. Пријаве са документацијом послати 
на горенаведену адресу.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
11080 Земун, Немањина 6

Оглас објављен у публикацији „Послови“ бр. 
955 од 13.10.2021. године, мења се за радна 
места у тачкама 4, 5 и 6, тако да гласе: 

4) Сарадник за избор у звање и на 
радно место асистента са докторатом 

за ужу научну област Физиологија 
гајених биљака

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор 
наука из научне области за коју се бира и који 
показује смисао за наставни рад.

5) Сарадник за избор у звање и на 
радно место асистента са докторатом 

за ужу научну област Наука о 
конзервисању и врењу

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор 
наука из научне области за коју се бира и који 
показује смисао за наставни рад.

6) Сарадник за избор у звање 
и на радно место асистента са 

докторатом за ужу научну област 
Пољопривредно машинство
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор 
наука из научне области за коју се бира и који 
показује смисао за наставни рад.

Остали услови утврђени су Законом о висо-
ком образовању, Правилником о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београ-
ду, Правилником о мимималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду, Критеријуми за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, Пра-
вилником о уређењу дела поступка избора у 
звања и заснивања радног односа наставника 
и начину и поступку избора у звања и засни-
вања радног односа сарадника и Статутом 
Факултета, у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата. Пријаве 
на конкурс са доказима о испуњености услова 
конкурса: биографија, списак радова, дипло-
ме о одговарајућој стручној спреми, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, потврда надлежног органа да кандидат 
није под истрагом (документа у оригиналу или 
овереном препису и не старија од шест месе-
ци), достављају се на адресу: Пољопривред-
ни факултет у Београду – Земуну, Немањина 
6. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПЕРКА ВИЋЕНТИЈЕВИЋ”

11500 Обреновац, Вука Караџића 92
тел. 011/8721-283

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове – 

благајник

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средње 
образовање, економски техничар, могућа про-
вера психофизичких и радних способности, са 
или без радног искуства.

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средње 
образовање, економски техничар, могућа про-
вера психофизичких и радних способности; 
са или без радног искуства. У радни однос 
може бити примљено лице које поред општих 
услова прописаних у члану 24 Закона о раду 
испуњава и посебне услове прописане чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилника о систематиза-
цији радних места у ПУ “Перка Вићентијевић” 
Обреновац: има одговарајуће образовање, има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом, да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, да има држављанство Републике 
Србије, да зна језик српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја РС, биографију, оригинал 
или оверену копију (не старију од 6 месеци) 
дипломе о одговарајућој стручној спреми или 
уверења о стеченој стручној спреми, извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена копија), уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена копија не старија од шест 
месеци); уверење МУП-а, не старије од 6 месе-
ци, да лице није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у 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 при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (ориги-
нал или оверена копија, не старија од 6 месе-
ци); ако кандидат није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику – уверење да 
је положио испит из српског језика са мето-
диком по програму одговарајуће високошкол-
ске установе (оригинал или оверена копија не 
старија од 6 месеци). Кандидати који су иза-
брани у ужи избор упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и уче-

ницима / за рад, коју врши надлежна служба 
за запошљавање применом стандардизованих 
поступака. Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Сви остали докази сас-
тавни су део пријаве на конкурс. Непотпуне, 
неуредне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у листу “Послови”. Пријаве на конкурс слати 
поштом, на адресу установе: ПУ „Перка Вићен-
тијевић“, 11500 Обреновац, Вука Караџића 92. 
Све информације могу се добити на број теле-
фона: 011/8721-283.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЈЕЛИЦА ОБРАДОВИЋ”

11400 Младеновац, Вука Караџића 77

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице под условима прописа-
ним законом и ако има: 1) одговарајуће висо-
ко образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије, 
основне студије у трајању од најмање четири 
године по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године 
и са стеченим одговарајућим високим образо-
вањем на студијама првог степена (основне 
академске односно струковне и специјалис-
тичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем; 2) 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; 3) да није осуђивано правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
држављанство Републике Србије; са или без 
радног искуства. Услови из става 1 овог чла-
на доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Докази 
о испуњености услова из става 1 тач. 1), 3), 
4) овог члана саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана 
прибављаће пре закључења уговора о раду. 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Сви остали докази саставни су део прија-
ве на конкурс. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
разоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају предшколској установи на наведену 
адресу поштом. Уз пријавни формулар канди-
дат доставља: 1. оверену фотокопију дипломе 
о одговарајућој стручној спреми или уверења 
о стеченој стручној спреми, не старије од шест 
месеци; 2. извод из матичне књиге рођених, 
фотокопија оверена; 3. уверење о држављан-
ству, оригинал или фотокопија оверена, 
не старије од шест месеци; 4. доказ да није 
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осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолоетог лица, запуштање и злос-
таљање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за кога 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (уверење издаје МУП); 5. 
доказ о оствареном радном искуству – копија 
радне књижице или потврда послодавца о ост-
вареном радном искуству. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Непотпуне, неуредне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЈЕЛИЦА ОБРАДОВИЋ”

11400 Младеновац, Вука Караџића 77

Спремачица
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: са или без радног искуства. У радни 
однос у установи може да буде примљено лице 
под условима прописаним законом и ако има: 
1) одговарајуће образовање – основна шко-
ла; 2) психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом; 3) да није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкицију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) држављанство Републике Србије. 
Услови из става 1 овог члана доказују се при-
ликом пријема у радни однос и проверавају 
се у току рада. Докази о испуњености услова 
из става 1 тач. 1), 3), 4) овог члана саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 
тачка 2) овог члана прибављаће пре закљу-
чења уговора о раду. Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Сви остали докази 
саставни су део пријаве на конкурс. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају Предшколској уста-
нови на наведену адресу поштом. Уз пријав-
ни формулар кандидат доставља: 1. оверену 
фотокопију дипломе о одговарајућој струч-
ној спреми или уверења о стеченој стручно 
јспреми, не старије од шест месеци; 2. извод 
из матичне књиге рођених, фотокопија овере-
на; 3. уверење о држављанству, оригинал или 
фотокопија оверена, не старије од шест месе-
ци; 4. доказ да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолоетог 
лица, запуштање и злостаљање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-

мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање 
(уверење издаје МУП); 5. доказ о оствареном 
радном искуству – копија радне књижице или 
потврда послодавца о оствареном радном 
искуству. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне, 
неуредне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање.

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ПТТ ШКОЛА
11000 Београд, Здравка Челара 16
тел. 011/3291-007, 011/3290-861

Наставник предметне наставе – 
стручних предмета из области ПТТ 

саобраћај
на одређено време преко 60 дана

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кан-
дидати који испуњавају услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања: да поседују одговарајуће образовање 
у складу са чл. 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, број 88/17, 10/19, 6/2020) и Правилника 
о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама („Сл. гласник РС – Просветни глас-
ник“, број 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 
3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 
6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 
5/2011, 8/2011 и 9/2013) за наставника пре-
дметне наставе стручних предмета из области 
ПТТ саобраћај; да кандидати имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да имају држављанство Републи-
ке Србије; да знају језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни 
да попуне пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која садржи: 
попуњен и одштампан пријавни формулар на 
званичној страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању, доказ из казнене евиденције МУП-а 
(оригинал или оверена фотокопија, да није 
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, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 

против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; оверену фотокопију уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци), доказ 
одговарајуће високошколске установе о позна-
вању језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад, уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику (оригинал или 
оверена фотокопија). Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад да децом и ученицима, изабрани кан-
дидат ће доставити пре закључења уговора о 
раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор, избор се врши у складу 
са Законом о основама система образовања и 
васпитања. У поступку одлучивања о избору 
кандидата, кандидати изабрани у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. 
Пријаве доставити лично у секретаријату 
школе, сваког радног дана од 10.00 до 12.00 
часова или слати на наведену адресу. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2184-330

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Општа и неорганска хемија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат 
из научне области за коју се кандидат бира и 
други услови на основу Закона о високом обра-
зовању, Статута и осталих општих аката Уни-
верзитета у Београду – Хемијског факултета и 
Универзитета у Београду. Пријаве на конкурс 
са доказима о испуњености услова конкурса 
(биографија, библиографија, дипломе о одго-
варајућој школској спреми, потврда надлеж-
ног органа да кандидат није осуђиван са прав-
ним последицама за кривична дела у смислу 
Закона о високом образовању и остало), дос-
тављају се поштом на адресу: Универзитет 
у Београду – Хемијски факултет, Студентски 
трг 12-16, 11000 Београд или електронском 
поштом на адресу: office@chem.bg.ac.rs, у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НОВИ БЕОГРАД”
Нови Београд, Омладинских бригада 25

тел. 011/2163-532

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да 
обавља лице које испуњава услове прописа-
не чл. 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019 и 6/2020): 1. да има одговарајуће 
високо образовање за наставника средње 
стручне школе из подручја рада Машинство и 
обрада метала, за педагога и психолога, сте-
чено: 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 
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степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; лице из ста-
ва 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; 2. да има 
дозволу за рад наставника, васпитача и струч-
ног сарадника; 3. да има обуку и положен 
испит за директора установе; 4. да има наj-
мање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговараjућег образовања; 5. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 6. да ниjе осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
коjе jе изречена безусловна казна затвора у 
траjању од наjмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаjа и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкциjу, и за коjе ниjе, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 7. да има држављанство Републике 
Србиjе; 8. да зна српски jезик и jезик на коjем 
остваруjе образовно-васпитни рад. Изабрани 
директор који нема положен испит за директо-
ра, дужан је да га положи у року до две године 
од дана ступања на дужност. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати тре-
ба да приложе у 2 примерка: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, овере-
ну фотокопију додатка дипломе уколико се уз 
диплому издаје додатак по посебним пропи-
сима, оверену фотокопију документа о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту за рад наставника, васпитача и струч-
ног сарадника, оверену фотокопију дозволе за 
рад, односно лиценце за директора (уколико 
је поседује) – пријава ће се сматрати потпуном 
и уколико кандидат нема положен испит за 
директора установе, али је изабрани кандидат 
дужан да га положи у року од две године од 
дана ступања на дужност), доказ о држављан-
ству РС, извод из матичне књиге рођених, 
доказ да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење), доказ да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примања мита или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију уверење 
МУП-а; доказ да за кандидата није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторско пона-
шање – потврда Повереника за заштиту рав-
ноправности, уверење надлежног суда да се 
против њега не води судски поступак за кри-
вично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 

злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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 дис-
криминаторно понашање, доказ о дужини рад-
ног стажа у области образовања и васпитања 
(потврда о најмање осам година радног ста-
жа у области образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања), доказ о 
познавању језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад (уколико кандидат није сте-
као средње, више или високо образовање на 
српском језику, у обавези је да достави доказ 
да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе), 
доказ о резултату стручно-педагошког надо-
зора о раду кандидата (извештај просветног 
саветника), уколико нема извештаја – потврда 
школе да није било стручно-педагошког надзо-
ра, биографски подаци са прегледом кретања 
у служби. Уколико се на конкурс пријави лице 
које је претходно обављало дужност дирек-
тора установе, дужно је да достави резултате 
стручно педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања. Сви наведени дока-
зи саставни су део пријаве за конкурс, морају 
бити оверени и не могу бити старији од шест 
месеци. Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Министар просвете, науке и 
техноолошког развоја врши избор директора и 
доноси решење о његовом именовању у року 
од 30 дана од дана пријема документације, 
коју је доставио Школски одбор, о чему школа 
обавештава лица која су се пријавила на кон-
курс. Приjава на конкурс за избор директора, 
заjедно са потребном документациjом, дос-
тавља се, у затвореној коверти са назнаком 
„Пријава на конкурс за директора” на адресу 
Техничке школе „Нови Београд”, Омладинских 
бригада 25, 11070 Нови Београд, Пријава се 
може доставити путем поште или предати лич-
но (радним данима од 10 до 13 часова).

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 195

Наставник ликовне културе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
образовање према Правилнику о врсти стру-
чне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена 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 при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Уз пријаву кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете и заједно са одштам-

паним формуларом прилаже диплому о стече-
ној стручној спреми (или оверена фотокопија 
не старија од 6 месеци), уверење о држављан-
ству (или оверена фотокопија не старија од 
6 месеци), извод из матичне књиге рођених 
(или оверена фотокопија не старија од 6 месе-
ци), доказ да није осуђиван правоснажном 
пресудом – потврду из суда. Конкурс спрово-
ди конкурсна комисија коју именује директор 
школе и која утврђује испуњеност услова кан-
дидата за пријем у радни однос у року од 8 
дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Кандидати који су изабрани у ужи избор у року 
од 8 дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од 8 дана од дана пријема резул-
тата психолошке процене. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима и доноси 
решење о избору кандидата у року од 8 дана 
од дана обављеног разговора са кандидати-
ма. Пријаве и скенирана документа са биогра-
фијом слати на наведену адресу, са назнаком: 
„За конкурс“.

ОШ „Др АРЧИБАЛД РАЈС“
11000 Београд, Патриса Лумумбе 5

тел. 011/2772-563

Наставник ликовне културе
са 75% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова про-
писаних Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлу-
ка УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење) 
треба да испуњавају и посебне услове пропи-
сане чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 
6/2020): да имају одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 
и 6/2020) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (“Сл. гласник РС – Просвет-
ни гласник РС” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 
2/17, 3/17 и 13/18 и 11/19); на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студијама другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета или сту-
дијама другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, 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 пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да имају психич-
ку, 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); да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
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саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да имају држављан-
ство Републике Србије; да знају српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику, кандидат 
доставља доказ одговарајуће високошколске 
установе надлежне за издавање таквих доку-
мента о познавању језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад). Уз пријаву на кон-
курс кандидат доставља; попуњен пријавни 
формулар који се налази на сајту Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије; биографију (CV); доказ о 
одговарајућем образовању (уз мастер дипло-
му прилаже се и диплома основних студија у 
оригиналу или овереној копији која није ста-
рија од 6 месеци); доказ да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (оригинал или оверена копија уверења 
из МУП-а, да није старије од 6 месеци); ориги-
нал или оверена копија уверење о држављан-
ству Републике Србије (да није старије од 6 
месеци); оригинал или оверена копија извода 
из матичне књиге рођених (да није старије од 
6 месеци); доказ о знању српског језика дос-
тављају 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 дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Прија-
ве са доказима о испуњавању услова конкур-
са достављају се поштом на адресу: ОШ „Др 
Арчибалд Рајс”, Патриса Лумумбе 5, са назна-
ком “Пријава на конкурс” или лично у школи, 
радним данима од 08 до 14 часова. Контакт 
телефон: 011/2772-563.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ 

ВАСПИТАЊА
11030 Београд, Благоја Паровића 156

Спремачица
у Служби за техничке послове

Опис послова: оавља послове одржавања 
хигијене и спровођења мера санитарно-хи-
гијенског режима; спрема и уређује прос-
торије за боравак запослених и студената; 
пријављује сва оштећења и кварове на инста-
лацијама, инвентару и опреми, прати стање 
залиха потрошног материјала и ситног инвен-
тара за потребе одржавања чистоће, одржа-
ва хигијену у просторијама и санитарним чво-
ровима, одржава чистоћу дворишта и износи 
смеће; одржава зелене површине око објека-
та; укључује ваздушни систем вентилације; 
учествује у складиштењу секундарних сиро-
вина; кува и послужује топле напитке током 
дешавања на Факултету; обилази просторије 
ради провере електричних уређаја.

УСЛОВИ: завршено основно образовање, да је 
кандидат држављанин Републике Србије и да 
има општу здравствену способност и способ-
ност за рад на висини. Потребна документа-
ција: пријава на конкурс, оверена фотокопија 
сведочанства о завршеном основном образо-
вању и уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци). Изабрани кандидат пре ступања 
на рад доставља уверење о општој здравстве-
ној способности са мишљењем о способности 
за рад на висини. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Прија-
ве се достављају лично или поштом у затво-
реној коверти, на адресу: Београд, Благоја 
Паровића 156. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

БОР

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
19220 Доњи Милановац
Стевана Мокрањца 14

тел. 030/590-142

Наставник математике

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одгова-
рајуће високо образовање у складу са чл. 139, 
140, а у вези са чланом 154 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС”, број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 
и 6/20), стечено на студијима другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), 
у складу са Законом о високом образовању, 
односно образовање стечено на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године 
по пропису који је уређивао високо образо-
вање 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 (“Просветни гласник РС”, број 11/02, 
15/13, 2/16, 10/16, 3/17, 13/18 и 11/19). Канди-
дат 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 психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи у складу са 
Европским системом преноса бодова. Настав-
ник и стручни сарадник који је у току студија 
положио испит из педагогије и психологије 
или положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, сматра се да има образовање из 
члана 142 став 1 овог Закона. Кандидат тре-
ба да поседује: уверење о држављанству (у 
оригиналу или овереној фотокопији); психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење се 
подноси пре закључења уговора о раду са 
изабраним кандидатом); доказ да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примања и давања мита. Кандидат попуња-
ва пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом доставља школи. Уз захтев кандидат 
доставља: оверен препис (копију) дипломе о 
завршеном образовању са исправом којом се 
доказује да је кандидат стекао образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина, односно доказ о положеним испити-

ма из педагогије и психологије или доказ да 
је кандидат положио стручни испит – испит 
за лиценцу; извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење 
о држављнству (не старије од 6 месеци-ориги-
нал или оверена фотокопија). Кандидат мора 
да зна српски језик. За доказе који су неопход-
ни у поступку одлучивања, установа поступа 
у складу са ЗОУП-ом („Службени гласник РС”, 
бр. 18/2016) и уз сагласност запосленог (обра-
зац 1). Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве треба послати на горена-
ведену адресу. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и преко 
телефона: 030/590-142.

Професор разредне наставе
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одгова-
рајуће високо образовање у складу са чл. 139, 
140, а у вези са чланом 155 став 1 и 2 тач-
ка 1) Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20), стечено на 
студијима другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), у складу са Законом 
о високом образовању, односно образовање 
стечено на основним студијама у трајању од 
најмање четири године по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Степен и врста образовања 
морају бити у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи (“Просветни 
гласник РС”, број 11/02, 15/13, 2/16, 10/16 и 
3/17). Кандидат мора да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској уста-
нови 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 прак-
сеу установи у складу са Европским системом 
преноса бодова. Наставник и стручни сарад-
ник који је у току студија положио испит из 
педагогије и психологије или положио стручни 
испит, односно испита за лиценцу, сматра се 
да има образовање из члана 142 став 1 овог 
Закона. Кандидат треба да поседује уверење 
о држављанству (у оригиналу или овереној 
фотокопији); психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење се подноси пре закључења 
уговора о раду са изабраним кандидатом); 
доказ да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиља у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примања и давања 
мита. Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља школи. 
Уз захтев кандидат доставља: оверен препис 
(копију) дипломе о завршеном образовању 
са исправом којом се доказује да је кандидат 
стекао образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина, односно доказ 
о положеним испитима из педагогије и пси-
хологије или доказ да је кандидат положио 
стручни испит – испит за лиценцу; извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија); уверење о држављанству 
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(не старије од 6 месеци, оригинал или ове-
рена фотокопија). Кандидат мора да зна срп-
ски језик. Кандидат чија је пријава потпуна 
и благовремена и уз коју су приложени сви 
доказии који испуњава услове за оглашено 
радно место, упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за запошља-
вање применом стандардизованих поступака, 
о чему ће кандидати бити обавештени путем 
имејла или бројева телефона које су навели 
у својим пријавама. Разговор са кандидатима 
ће се обавити у просторијама секретара школе 
на горенаведеној адреси школе, с тим што ће 
кандидати о датуму и времену бити обавеште-
ни на контакт адресе или путем имејла које су 
навели у пријави. За доказе који су неопход-
ни у поступку одлучивања, установа поступа 
у складу са ЗОУП-ом („Службени гласник РС”, 
бр. 18/2016) и уз сагласност запосленог (обра-
зац 1). Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве треба послати на адресу 
школе. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и преко телефона 
030/590-142.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ХАЈДУК ВЕЉКО”

19329 Корбово, Светосавска 11
e-mail: oskorbovo@yahoo.com

тел. 019/814-255

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано 
лице које испуњава следеће услове: 1) посе-
довање одговарајућег високог образовања 
(члан 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања), за наставника, педа-
гога или психолога, и то за рад у школи оне 
врсте и подручја рада којој припада школа; 2) 
испуњеност услова за пријем у радни однос у 
установи (члан 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања); 3) дозвола за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника; 
4) обука и положен испит за директора уста-
нове; 5) најмање осам година рада у установи, 
на пословима образовања и васпитања, после 
стеченог одговарајућег образовања. Ако се на 
конкурс не пријави ниједан кандидат с одгова-
рајућим високим образовањем из члана 140 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања, за директора може бити изабрано и 
лице које поседује: 1) одговарајуће образовање 
из члана 140 став 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, за наставника оне 
врсте школе којој припада школа; 2) дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка; 3) обуку и положен испит за директора уста-
нове; 4) најмање десет година рада у установи, 
на пословима образовања и васпитања, после 
стеченог одговарајућег образовања. Изабрани 
директор који нема положен испит за директо-
ра, дужан је да га положи у року од две године 
од дана ступања на дужност. Директору који не 
положи испит за директора у року од две годи-
не од дана ступања на дужност престаје дуж-
ност директора. Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да поднесе: доказ о држављанству (уве-
рење о држављанству, односно извод из мати-
чне књиге рођених); оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; доказ о знању 
српског језика и језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на тим јези-
цима); оверен препис/фотокопију документа о 
положеном испиту за лиценцу, односно струч-

ном испиту; доказ о неосуђиваности и о непо-
стојању дискриминаторног понашања надлеж-
ног органа (МУП); потврду о радном искуству; 
доказ о резултатима стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредновања 
(само кандидати који су претходно обављали 
дужност директора установе); оверен препис/
фотокопију лиценце за директора установе 
(ако је кандидат поседује); преглед кретања у 
служби са биографским подацима (необавез-
но); доказе о својим стручним и организацио-
ним способностима (необавезно). Пријаве са 
доказима о испуњавању услова се непосред-
но предају школи пре истека рока утврђеног 
у конкурсу или се пре истека тог рока предају 
пошти у облику препоручене пошиљке, са наз-
наком „За конкурс за директора“. Рок за под-
ношење пријаве на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Министар бира дирек-
тора у року од 30 дана од дана пријема доку-
ментације коју му је доставио Школски одбор и 
доноси решење о његовом именовању, о чему 
школа обавештава лица која су се пријавила на 
конкурс. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе и преко теле-
фона: 019/814-255. Неблаговремене или непот-
пуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Благовременом пријавом на конкурс сматра се 
пријава која је непосредно предата школи пре 
истека рока утврђеног у конкурсу или је пре 
истека тог рока предата пошти у облику препо-
ручене пошиљке. Ако последњи дан рока пада 
у недељу или на дан државног празника, или у 
неки други дан кад школа не ради, рок истиче 
истеком првог наредног радног дана. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи све 
прилоге који се захтевају у конкурсу. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима кан-
дидат је дужан да достави пре закључења уго-
вора о раду. Кандидат може доказе о испуње-
ности услова за избор доставити после истека 
рока за достављање пријава на конкурс, али 
само ако учини вероватним да те доказе није 
могао да благовремено прибави из оправданих 
разлога. Доказе о оправданости разлога за про-
пуштање рока кандидат конкурса је обавезан 
да достави заједно са накнадно поднетим дока-
зима за избор. Накнадно достављање доказа за 
избор може се прихватити само ако их је школа 
примила пре него што је комисија почела да 
разматра конкурсни материјал. Документа која 
се прилажу морају бити оригинална или у ове-
реној фоткопији. Лекарско уверење доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Документација се не враћа.

ЧАЧАК

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ
32000 Чачак, Цара Душана 34

тел. 032/303-404

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Биотехнолошка 

микробиологија
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор 
ветеринарских наука, доктор агрономских нау-
ка, доктор пољопривредних наука, доктор био-
техничких наука, доктор наука – биотехничке 
науке, доктор наука – технолошко инжењер-
ство. Остали услови за избор у звање доцента 
утврђени су чланом 74 ст. 6 Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, број 88/2017, 
27/2018, 73/2018), Правилником о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Крагујевцу 
и Статутом Агрономског факултета у Чачку. 

Напомена: кандидат мора да испуњава општи 
предуслов у погледу неосуђиваности утврђен 
чланом 72 став 4 Закона о високом образо-
вању и дужан је да уз пријаву на конкурс дос-
тави и одговарајући доказ надлежног органа 
(МУП-а) о неосуђиваности. Пријаве канди-
дата који не доставе наведени доказ или не 
испуњавају овај услов, неће се узети у разма-
трање. Пријава на конкурс садржи име и пре-
зиме кандидата, датум и место рођења, адресу 
становања и број телефона, податке о обра-
зовању, податке о радном искуству и друго. 
Уз пријаву обавезно доставити прилоге: био-
графију, списак радова, оверену фотокопију 
дипломе о стеченој одговарајућој стручној 
спреми, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству, доказ надлежног орга-
на МУП-а о неосуђиваности и друго. Упутством 
за примену, начин достављања, попуњавања 
и утврђивања релевантних докумената које 
кандидат доставља у току поступка избора у 
звање (www.kg.ac.rs – прописи-универзитетски 
прописи-документи и акта у области образо-
вања и наставе), утврђена је обавеза канди-
дата, учесника конкурса, да релевантна доку-
мента, која прилаже ради оцене испуњености 
општих услова, као и обавезних и изборних 
елемената прописаних чланом 9 Правилника о 
начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Кра-
гујевцу, доставља и у електронском облику (на 
компакт диску ЦД-у), на начин утврђен овим 
упутством. Пријаве на конкурс се подносе на 
горенаведену адресу. Рок за пријаве на кон-
курс је 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 
У ЧАЧКУ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Сарадник у звање асистента за 
уже научне области Инжењерски 

менаџмент и Менаџмент и 
операциона истраживања

на одређено време од три године

УСЛОВИ: завршене основне и мастер академ-
ске студије инжењерског менаџмента, сту-
дент докторских студија у научној области 
инжењерског менаџмента, искуство у реализа-
цији вежби на факултету, да је кандидат сва-
ки од претходних степена студија завршио са 
просечном оценом најмање осам (8).

Сарадник у звање асистента за ужу 
научну област Енглески језик
на одређено време од три године

УСЛОВИ: завршене основне и мастер академ-
ске студије енглеског језика, студент доктор-
ских студија у одговарајућој научној области; 
педагошки рад и искуство у универзитетској 
настави страног језика у области технич-
ко-технолошких наука и педагошких наука, 
преводилачко искуство и научноистраживач-
ки рад у техничко-технолошком и педагош-
ком подручју, да је кандидат сваки од прет-
ходних степена студија завршио са просечном 
оценом најмање осам (8). Поред наведених 
услова кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане Законом о високом образовању 
и Статутом Факултета техничких наука у Чач-
ку. Пријава на конкурс садржи име и прези-
ме кандидата, датум и место рођења, адресу 
становања и број телефона, податке о обра-
зовању, податке о радном искуству и друго. 
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Уз пријаву доставити: биографију са подаци-
ма 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, доказе о 
испуњености осталих услова конкурса и 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 – аутен-
тично тумачење и 67/21). Пријаву са докази-
ма 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 пуб-
ликацији „Послови” и на интернет страници 
Факултета техничких наука у Чачку. Непотпу-
не и неблаговремено достављене пријаве неће 
се разматрати. Фотокопије поднетих докумена-
та уз пријаву на конкурс се не враћају.

Наставник у звање доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

област Производне технологије
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор 
наука – машинско инжењерство или докторат 
наука из уже научне области за коју се настав-
ник бира. Поред наведених услова кандидати 
треба да испуњавају услове прописане Зако-
ном о високом образовању, Статутом Универ-
зитета у Крагујевцу, Правилником о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Крагује-
вцу (пречишћен текст број III-01-270 од 30. 
03. 2021. године) и Правилником о критерију-
мима за избор у звање наставника Универ-
зитета 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. 
III-01-1161/22 од 28. 12. 2020. године и бр. 
III-01-37/16 од 28. 01. 2021. године). Прија-
ва на конкурс садржи: име и презиме канди-
дата, датум и место рођења, адресу стано-
вања и број телефона, податке о образовању, 
податке о радном искуству и друго. Уз пријаву 
доставити: биографију са подацима о доса-
дашњем раду, оверену фотокопију дипломе о 
одговарајућој стручној спреми, као и оверене 
фотокопије диплома о претходно завршеним 
степенима студија, списак научних и струч-
них радова као и саме радове, доказ надлеж-
ног 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 – аутен-
тично тумачење и 67/21) и члана 135 став 1 
Статута Универзитета у Крагујевцу. Упутством 
за примену, начин достављања, попуњавања 
и 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 елемена-
та прописаних чланом 8. Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника Универзитета у Кра-
гујевцу, доставља у електронском облику, на 
начин утврђен наведеним Упутством. Пријаву 
са доказима о испуњавању услова конкурса 
доставити на адресу: Факултет техничких нау-
ка у Чачку, Светог Саве 65, 32000 Чачак. Кон-
курс остаје отворен 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови” и на интернет 
страници Универзитета у Крагујевцу. Непотпу-

не и неблаговремено достављене пријаве неће 
се разматрати. Фотокопије поднетих докумена-
та уз пријаву на конкурс се не враћају.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МАРКО ПАЈИЋ“
32233 Вича, Вича бб.

Директор
на мандатни период  

од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може бити 
изабрано лице које испуњава услове пропи-
сане чл. 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закони, 10/2019 и 6/2020), тј. да има одгова-
рајуће високо образовање из члана 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања за наставника основне школе, 
за педагога или психолога стечено на: 1) 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке 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 интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују 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. септем-
бра 2005. године; лице из тачке 1) подтачка 
б) мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та; да испуњава услове за наставника те врсте 
школе и подручја рада, педагога или психоло-
га: да је прошло обуку и положило испит за 
директора установе (изабрани кандидат који 
нема положен испит за директора, дужан је да 
у року од две године од дана ступања на дуж-
ност положи наведени испит у складу са усло-
вима прописаним Законом о основама систе-
ма образовања и васпитања); да има дозволу 
за рад наставника или стручног сарадника; 
да има најмање 8 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђива-
но правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиља у породици, оду-
зимање 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 сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Ако 
се на конкурс не пријави ниједан кандидат 
са одговарајућим образовањем из члана 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, за директора школе може 
бити изабрано и лице, уз испуњеност осталих 
горе наведених услова, које има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
тј. високо образовање стечено на студијама 

првог степена (основне академске, однос-
но струковне и специјалистичке струковне 
студије) или на студијама у трајању од три 
године или више образовање за наставника 
те врсте школе, дозволу за рад наставника и 
стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора школе и најмање десет година 
рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Кандидат који се пријављује на 
конкурс дужан је да достави следећу доку-
ментацију: пријавни формулар (одштампан 
са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја); био-
графију (CV) са кратким прегледом кретања 
у служби и предлогом програма рада дирек-
тора; фотокопију личне карте, односно био-
метријски очитане личне карте; диплому о 
стеченом одговарајућем образовању (ове-
рен препис или оверену фотокопију); потвр-
ду о радном искуству, тј. да има најмање 8 
година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања након стеченог одгова-
рајућег образовања и послове које је обављао 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење 
о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту за наставника или стручног 
сарадника (оверен препис или оверену фото-
копију); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од шест 
месеци); уверење из надлежне службе МУП-а 
да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у члану 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања (да није старије од 
шест месеци); уверење основног суда да није 
покренут кривични поступак, донета наредба 
о спровођењу истраге, потврђена оптужница 
или донето решење о одређивању притвора 
(да није старије од шест месеци); оверену 
фотокопију извештаја просветног саветника 
као доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (уколико је кан-
дидат имао појединачни стручно-педагошки 
надзор); оверену фотокопију доказа о резул-
татима стручно-педагошког надзора школе и 
оцену спољашњег вредновања (доставља кан-
дидат на конкурсу који је претходно обављао 
дужност директора школе); уколико кандидат 
није стекао одговарајуће образовање на српс-
ком језику, у обавези је да достави доказ да је 
положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе; ове-
рену фотокопију лиценце за директора уста-
нове, односно одговарајући доказ о похађа-
ном прописаном програму обуке за директора 
установе, у овереној фотокопији (изабрани 
кандидат за директора школе који нема обуку 
и положени испит за директора ће бити у оба-
вези да испит за директора положи у закон-
ском року од дана ступања на дужност); доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење не старије од шест месеци од дана 
подношења пријаве, оригинал или оверена 
фотокопија). Рок за пријављивање на конкурс 
је 15 дана и почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Прија-
ве на конкурс са потребном документацијом 
доставити лично или препоручено поштом са 
назнаком „Конкурс за избор директора шко-
ле” на следећу адресу: Основна школа „Мар-
ко Пајић”, Вича бб, 32233 Вича. Доставље-
на документација се не враћа кандидатима. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање. Све информације о 
конкурсу могу се добити од секретара школе 
на телефон: 032/864-001.
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ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”

32234 Каона, Каона бб.

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може бити 
изабрано лице које испуњава услове прописа-
не чланом 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закони, 10/2019 и 6/2020), тј. има одгова-
рајуће високо образовање из члана 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања за наставника основне школе, за 
педагога или психолога стечено на: 1) студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: а) студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; б) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; лице из тачке 1) подтачка б) 
мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; да 
испуњава услове за наставника те врсте школе 
и подручја рада, педагога или психолога: да 
је кандидат прошао обуку и положио испит за 
директора установе (изабрани кандидат који 
нема положен испит за директора, дужан је 
да у року од две године од дана ступања на 
дужност положи наведени испит, у складу са 
условима прописаним Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања); да има дозво-
лу за рад наставника или стручног сарадни-
ка; да има најмање 8 година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиља у породици, оду-
зимање 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 сао-
браћаја 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 дискри-
минаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Ако се на 
конкурс не пријави ниједан кандидат са одго-
варајућим образовањем из члана 140 став 1 
и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, за директора школе може бити 
изабрано и лице, уз испуњеност осталих горе 
наведених услова, које има одговарајуће обра-
зовање из члана 140 став 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, тј. високо 
образовање стечено на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије) или на 
студијама у трајању од три године или више 
образовање за наставника те врсте школе, 
дозволу за рад наставника и стручног сарадни-

ка, обуку и положен испит за директора шко-
ле и најмање десет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Канди-
дат који се пријављује на конкурс дужан је 
да достави следећу документацију: пријавни 
формулар (одштампан са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја); биографију (CV) са крат-
ким прегледом кретања у служби и предлогом 
програма рада директора; фотокопију личне 
карте, односно биометријски очитане лич-
не карте; диплому о стеченом одговарајућем 
образовању (оверен препис или оверену фото-
копију); потврду о радном искуству, тј. да има 
најмање 8 година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања и послове које је 
обављао (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту за наставника или 
стручног сарадника (оверен препис или ове-
рену фотокопију); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рије од шест месеци); уверење из надлежне 
службе МУП-а да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у члану 
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања (да није старије од 
шест месеци); уверење основног суда да није 
покренут кривични поступак, донета наредба 
о спровођењу истраге, потврђена оптужница 
или донето решење о одређивању притвора 
(да није старије од шест месеци); оверену 
фотокопију извештаја просветног саветни-
ка као доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (уколико је кан-
дидат имао појединачни стручно-педагошки 
надзор); оверену фотокопију доказа о резул-
татима стручно-педагошког надзора школе и 
оцену спољашњег вредновања (доставља кан-
дидат на конкурсу који је претходно обављао 
дужност директора школе); уколико кандидат 
није стекао одговарајуће образовање на српс-
ком језику, у обавези је да достави доказ да је 
положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе; овере-
ну фотокопију лиценце за директора установе, 
односно одговарајући доказ о похађаном про-
писаном програму обуке за директора устано-
ве, у овереној фотокопији (изабрани кандидат 
за директора школе који нема обуку и поло-
жен испит за директора ће бити у обавези да 
испит за директора положи у законском року 
од дана ступања на дужност); доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење, не старије од шест месеци од дана под-
ношења пријаве, оригинал или оверена фото-
копија). Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Пријаве на 
конкурс са потребном документацијом доста-
вити лично или препоручено поштом са наз-
наком „Конкурс за избор директора школе”, на 
следећу адресу: Основна школа „Вук Караџић” 
Каона бб, 32234 Каона. Достављена докумен-
тација се не враћа кандидатима. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање. Све информације о конкурсу могу 
се добити од секретара школе на телефон: 
032/865-003.

ОСНОВНА ШКОЛА
„Др ДРАГИША МИШОВИЋ”

32000 Чачак, Булевар Вука Караџића 1
тел. 032/332-202

Наставник физичког васпитања

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: 1. одгова-
рајуће образовање, и то: одговарајуће висо-
ко образовање сходно члану 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”, број 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 
11/19) стечено: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије) или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; 3. да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за 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 мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. да има држављанство Репу-
блике Србије; 5. да зна српски језик – обра-
зовно-васпитни рад се остварује на српском 
језику. Докази о испуњености услова који се 
достављају уз пријавни формулар: 1) оригинал 
или оверена копија дипломе о одговарајућем 
образовању; 2) потврда да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање 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 сао-
браћаја 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 дискри-
минаторно понашање, издато по објављивању 
конкурса; 3) уверење о држављанству Репу-
блике Србије; 4) доказ о знању језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад доставља 
само онај кандидат који одговарајуће високо 
образовање није стекао на српском језику. 
Услов под бројем 2 – да запослени поседује 
психичку способност за рад, проверава се тако 
што се кандидати који буду изабрани у ужи 
избор у року од 8 дана упућују на психолош-
ку процену способности за рад са ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Докази о испуњености услова под 
1) и 3)–5) саставни су део пријаве на конкурс 
и подносе се у виду оверених фотокопија, а 
доказ под 2) прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Доказ који се односи на физичку 
и здравствену способност кандидата доставља 
се пре закључења уговора о раду. Уз пријав-
ни формулар и документацију кандидати дос-
тављају и кратку биографију са контакт пода-
цима (ЈМБГ, адреса, телефон). Кандидати су 
дужни да попуне пријавни формулар (навес-
ти радно место на које се конкурише) који се 
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може наћи на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (htp://www.mpn.gov.rs). Пријавни фор-
мулар и потребну документацију треба посла-
ти на адресу школе: Булевар Вука Караџића 1, 
32000 Чачак или предати лично у просторије 
школе, радним даном од 8.00 до 13.00 часо-
ва, у затвореној коверти са назнаком „За кон-
курсну комисију“. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве, неће се разматрати.

ЈАГОДИНА

ПОЉОПРИВРЕДНО-ВЕТЕРИНАРСКА
ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА

„СВИЛАЈНАЦ”
35210 Свилајнац, Краља Петра Првог 64

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити 
избрано лице које: је стекло одговарајуће 
високо образовање за наставника Пољоприв-
редно-ветеринарске школе са домом учени-
ка „Свилајнац” у Свилајнцу (средње стручне 
школе) и подручја рада (Пољопривреда, про-
изводња и прерада хране и Трговина, угости-
тељство и туризам), за педагога и психолога: 
на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке 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 интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука уз 
напомену да ово лице мора имати завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; има дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарад-
ника; има обављену обуку и положен испит за 
директора установе; има најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима; које није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у 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 при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије; зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да 
доставе следећа документа: радну биогра-
фију; предлог плана рада директора за време 
мандата; диплому о стеченом одговарајућем 
образовању; уверење о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу; уверење о 
положеном испиту за директора установе (ако 

је кандидат поседује). Уколико кандидат нема 
поменуто уверење његова пријава се неће 
сматрати непотпуном, с тим што ће изабрани 
кандидат обавезати да положи испит за дирек-
тора у складу са законом; потврду надлежне 
установе о радном искуству у области обра-
зовања и васпитања након стеченог одгова-
рајућег образовања у трајању од најмање 
8 година; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству; доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, односно 
лекарско уверење издато од стране надлежне 
установе; уверење суда да против кандидата 
није покренута истрага, односно да се не води 
кривични поступак; уверење из казнене еви-
денције о неосуђиваности, односно да лице 
није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; доказ о знању 
српског језика и језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на том 
језику); доказ о резултатима стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (само кандидати који су претход-
но обављали дужност директора установе); 
доказе о својим стручним и организационим 
способностима (необавезно). Све исправе, 
односно докази морају бити у оригиналу или 
оверени у складу са Законом о оверавању пот-
писа, рукописа и преписа („Сл. галасник РС”, 
бр. 93/14, 22/15 и 87/18) и не могу бити ста-
рији од 6 месеци од дана достављања пријаве 
на конкурс. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се може преузети са званич-
не интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију тј. доказе о испуњености усло-
ва, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају школи (поштом или лично) 
у затвореној коверти са назнаком „Пријава на 
конкурс за избор директора школе“,, у року од 
8 дана од дана објављивања огласа. Докази 
о испуњавању услова саставни су део пријаве 
на конкурс и кандидат их доставља уз пријаву 
школи, а лекарско уверење, као доказ да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, дос-
тавља пре закључења уговора о раду канди-
дат који буде именован. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у обзир. 
Пријаве се подносе на горенаведену адресу. 
Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе, на тел. 035/323-594.

ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
35250 Параћин

Драгољуба Јовановића 2
тел. 035/561-697

Наставник историје
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, са 
40% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице: 1 које има одговарајуће високо обра-
зовање стечено: 1.1. на студијама другог 

степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), и то: а) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета, б) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука под условом да има завр-
шене студије првог степена из научне однос-
но стручне области за одговарајући предмет 
односно групу предмета; 1.2. на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; лице 
из тачке 1.1. б) мора да има завршене студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета; 2. које има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. које није осућивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у 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 при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзора на изречену кривичну 
санкцију, и за које није утврђено дискримина-
торно понашање; 4. које има држављанство 
Републике Србије; 5. које зна српски језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
милар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Уз одштампани пријавни формулар кандидат 
доставља: биографију (у којој обавезно наводи 
да ли су вршили психолошку процену способ-
ности код надлежне службе за послове запо-
шљавања и када су је вршили); оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 
кандидат који има високо образовање стечено 
на студијама другог степена доставља овере-
ну копију дипломе другог степена и оверену 
копију дипломе основних академских студија; 
уверење надлежне полицијске управе да није 
правноснажно осуђиван за кривична дела наве-
дена бројем 3 и да за кандидата није утврђено 
дискриминаторно понашање (уверење треба да 
буде издато након расписивања конкурса); уве-
рење односно потврду повереника за заштиту 
равноправности да за кандидата није утврђе-
но дискриминаторно понашање; оригинал или 
оверену копију уверења о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од шест месеци); ори-
гинал или оверену копију извода из матичне 
књиге рођених (не старије од шест месеци); 
доказ да зна српски језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (овај доказ доставља 
кандидат који одговарајуће високо образовање 
није стекао на српском језику); лекарско уве-
рење надлежне здравствене установе (доказ да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима) доставља 
кандидат, који буде примљен у радни однос, 
пре закључења уговора о раду. ок за подно-
шење пријава на конкурс је осам дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Прија-
ве са потребном документацијом достављају 
се лично или поштом у затвореним ковертама 
на горенаведену адресу, са назнаком „За кон-
курсну комисију”. Ближе информације могу се 
добити на тел. 035/561-697.
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ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ”
35250 Параћин, Раваничка 3

тел. 035/563-294
e-mail: dj.jaksic.pn@gmail.com

Наставник српског језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: да има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 27/2018 – др.закон и 6/2020), и то: 
1) да је стекао високо образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије): (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, 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 про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; лице из тач-
ке 1) подтачка (2) одељка „Услови” мора да 
има завршене студије првог степена из нау-
чне односно стручне области за одговарајуће 
предмете, односно групу предмета; да има сте-
пен и врсту образовања у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник” бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/20, 8/20, 
16/20, 3/21 и 4/21); да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у 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 при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик. Докази о испуњености ових усло-
ва саставни су део пријаве на конкурс.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе сле-
дећу документацију: попуњен и одштампан 
пријавни формулар (налази се на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја – део Ново на 
сајту), кратку биографију, оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми или 
уверење о стеченом високом образовању, уве-
рење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију), уверење 
о неосуђиваности, лекарско уверење (при-
лаже кандидат који буде изабран по конкур-
су, пре закључења уговора о раду), доказ о 
знању српског језика (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику). 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју 
именује директор школе. Кандидати који су 
изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба за 

послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Психолошку процену способ-
ности кандидата за рад са децом и ученицима 
вршиће надлежна служба за запошљавање. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од 8 дана од дана пријема резул-
тата психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе и 
доноси решење о избору кандидата у року од 
8 дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријавни фор-
мулар са документацијом слати препорученом 
поштом или доставити лично у секретаријат 
школе, у затвореној коверти, са назнаком: 
„За конкурсну комисију“, на адресу: ОШ „Ђура 
Јакшић“, 35250 Параћин. Контакт телефон: 
035/563-294. 

ОШ “СТЕВАН НЕМАЊА”
35215 Стењевац

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора школе може бити 
изабран кандидат који испуњава услове про-
писане чл. 122, 139, и 140 ст. 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019 и 6/2020) и то: да има одговарајуће 
високо образовања за наставника основне 
школе, за педагога или психолога школе сте-
чено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке струковне студије) и то: студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине или одговарајуће 
научне односно стручне области или области 
педагошких наука, с тим да студије првог сте-
пена морају бити из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета на основним студијама у 
трајању од најмање четири године по пропи-
сима који су уређивали високо образовање 
до 10.09.2005. године; да има дозволу за рад 
(лиценцу) за наставника и стручног сарадни-
ка, односно положен стручни испит; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да има најмање 
осам година рада у установи, на пословима 
образовања и васпитања после стеченог одго-
варајућег образовања; да има обуку и поло-
жен 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); да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да није покренут кривични 
поступак, донета наредба о спровођењу истра-
ге, потврђена оптужница или донето решење 

о одређивању притвора; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Уколи-
ко се на конкурс не пријави ниједан кандидат 
са одговарајућим образовањем из чл. 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 ст. 3 истог закона, 
тј. високо образовање стечено на студијама 
првог степена (основне академске, основне 
струковне и специјалистичке струковне сту-
дије) или на студијама у трајању од 3 године 
или више образовање за наставника основне 
школе и најмање 10 година рада на послови-
ма образовања и васпитања у установи после 
стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Кандидат који се пријављује за рад-
но место директора школе попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и одштампани пријавни формулар при-
лаже уз следећу документацију: диплома о сте-
ченом одговарајућем образовању, уверење о 
положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу за наставника или стручног сарад-
ника, лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима (не старије од 6 месеци), потвр-
ду да има најмање 8 година рада у установи 
у области образовања и васпитања након сте-
ченог одговарајућег образовања, уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије 
оде 6 месеци), извод из МКР, доказ о знању 
српског језика (кандидати који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику не подно-
се овај доказ), доказ да има обављену обуку и 
положен испит за директора (уколико је канди-
дат поседује), уверење да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну 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 кри-
вични поступак, донета наредба о спровођењу 
истраге, потврђена оптужница или донето 
решење о одређивању притвора (не старије од 
6 месеци), доказ о резултатима стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (доказе подносе само кандидати 
који су претходно обављали дужност дирек-
тора установе); доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата – извештај 
просветног саветника (доказ подносе кандида-
ти који поседују извештај); биографију са крат-
ким прегледом радне биографије и предлогом 
програма рада директора школе. Докази који 
се прилажу морају бити оригинални или ове-
рене фотокопије. Пријава на конкурс са дока-
зима подноси се препорученом пошиљком са 
повратницом или лично на горенаведену адре-
су у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс 
за избор директора школе. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће узимати у разматрање. Све информације 
о конкурсу могу се добити од секретара школе 
на тел. 035/8633-031, радним данима у периоду 
од 10 до 13 часова.
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КИКИНДА

ОСНОВНА ШКОЛА
„1. ОКТОБАР”

23316 Башаид, Војвођанска 65
e-mail: оsbasaid@gmail.com

Секретар установе

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених у члану 24 Закона о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113 и 95/18 – 
аутентично тумачење), кандидати требају да 
имају образовање из области правних наука у 
складу са чланом 140 став 1 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања: 1) висо-
ко образовање стечено: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), по пропису који уређује високо 
образовање од 10. септембра 2005. године; 2. 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; 2. да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима, 3. да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена 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 при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њих није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
да имају држављанство Републике Србије; 5. 
да знају српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Приликом пријављивања на конкурс 
кандидат је дужан да достави: 1. попуњен 
пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; 2. оверену фото-
копију дипломе или уверења о стеченом одго-
варајућем образовању; 3. оригинал или овере-
ну фотокопију уверења из казнене евиденције 
Министарства унутрашњих послова (не старије 
од 6 месеци); 4. оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); 5. извод из 
матичне књиге рођених – нов образац (ори-
гинал или оверена фотокопија); 6. потписану 
радну биографију; 8. доказ о знању српског 
језика и језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад доставља се уколико канди-
дат није одговарајуће образовање стекао на 
српском језику. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са учени-
цима подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Пријавни фомулар и 
важеће, односно оверене фотокопије докуме-
ната 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 кон-
курс – за радно место секретар установе”, 
путем поште или лично у просторијама школе, 
у року од 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Након утврђене испуње-
ности услова кандидата за пријем у радни 

однос кандидати који су изабрани у ужи избор 
упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. 
По достављеном извештају са кандидатима ће 
се обавити разгор. Лице задужено за давање 
обавештења о конкурсу: Оливера Нецин, шеф 
рачуноводства, 0230/468-033. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

Наставник предметне наставе – 
хемија

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана,  

са 40% норме

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених у члану 24 Закона о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113 и 95/18 
– аутентично тумачење), кандидати треба да 
испуњавају услове прописане чл. 139 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 
6/2020): 1) да имају одговарајуће образовање 
у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник” 11/2012 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020 и 8/2020); 
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 безус-
ловна казна затвора у 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, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
имају држављанство Републике Србије; 5) да 
знају српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар (налази се на званичној интернет 
страници Министарства просвете), а потреб-
ну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. 
Докази о испуњавању услова: пријавни фор-
мулар са интернет сајта Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, потписана 
биографија кандидата, оверена копија дипло-
ме или оверења о стеченом одговарајућем 
образовању, оригинал/оверена копија уве-
рења о држављанству (не старије од 6 месе-
ци), оригинал/оверена копија (не старија од 
6 месеци) уверења о неосуђиваности из каз-
нене евиденције Министарства унутрашњих 
послова, доказ о познавању језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад уколико 
је неопходан (уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику), извод 
из матичне књиге рођених (нов образац, ори-
гинал или оверена фотокопија). Доказ о пси-
хофизичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима кандидат ће доставити 
пре закључења уговора о раду. Рок за подно-
шење пријаве: 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови” Национал-

не службе за запошљавање. Након утврђе-
не испуњености услова кандидата за пријем 
у радни однос, кандидати који су изабрани у 
ужи избор упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања. По достављеном извештају са кандида-
тима ће се обавити разгоор. Лице задужено 
за давање обавештења о конкурсу: Зорана 
Ћешић, секретар 0230/468-033. Пријаве се 
подносе на горенаведну адресу, са назнаком 
„За конкурс за радно место наставника пре-
дметне наставе – хемија”. 

ОШ “ВАСА СТАЈИЋ”
23305 Мокрин, Светог Саве 101

тел. 0230/62-048

Андрагошки асистент
на одређено време за школску 

2021/2022. годину

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: да имају држављанство Републике 
Србије; средње образовање; да имају положен 
програм обуке за андрагошког асистента у скла-
ду са Правилником о педагошком и андрашком 
асистенту („Сл. гласник РС“ 87/19) или сав-
ладану обуку „Интегрални програма обука за 
остваривање основног образовања одраслих 
по моделу функционалног основног образо-
вања одраслих према Правилнику о условима у 
погледу простора, опреме, наставних средста-
ва и степена и врсте образовања настваника 
и андрагошких асистената за оставривање 
наставног плана и програма основног обра-
зовања одраслих („Сл. гласник РС“ бр. 13/13 
и 18/13). Лице које нема савладане програме 
обуке за андрагошког асистента, дужно је да 
достави доказ о савладаном одговарајућем про-
граму у року од 6 месеци од заснивања радног 
односа. Кандидати треба и: да поседују психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да нису кривично осуђи-
вани на безусловну казну затвора у трајању 
од најмање три месеци као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да знају 
српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар на конкурс 
кандидати треба да доставе: оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми; 
уверење о савладаним програмима обуке 
андрагошког асистента; извод матичне књиге 
рођених (кандидат није обавезан да достави); 
уверење о држављанству или оверену фото-
копију уверења о држављанству (кандидат 
није обавезан да достави); уверење о неос-
уђиваности; лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима школа ће тражити од 
изабраног кандидата; уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику, 
доказ о познавању српског језика. Рок за под-
ношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у листу „Послови“. Пријаве 
слати у затвореном омоту, са назнаком „За 
конкурс – андрагошки асистент“, на горенаве-
дену адресу. Ближе информације о конкурсу 
се могу добити на број телефона: 0230/62-048.
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Педагошки асистент
за децу и ученике ромске националности 

којима је потребна додатна подршка 
у образовању, на одређено време за 

школску 2021/2022. годину, односно до 
31.8.2022. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: да имају држављанство Репу-
блике Србије; средње образовање у четворо-
годишњем трајању; да имају положену обуку 
према Правилнику о педагошком и андрагош-
ком асистенту („Сл. гласник РС“ бр. 87/19) или 
савладану обуку према Правилнику о програму 
обуке за педагошке асистенте („Службени глас-
ник РС“ бр. 11/10) или модуларном Програму 
обуке за педагошког асистента из 2016. Про-
грам обуке за педагошког асистента за децу 
и ученике ромске националности којима је 
потребна додатна подршка у образовању садр-
жи 6 Модул. Модул 1 Опис посла педагошког 
асистена и организација рада; Модул 2: „Пру-
жање подршке у области развоја деце“; Модул 
3: „Пружање подршке породици и сарадња са 
локалном заједдницом”; Модул 4: „Програм 
обуке за педагошког асистента који ће ради-
ти у предшколским установама са децом ром-
ске националности којим аје потребна додатна 
подршка”. Лице које нема савладане програ-
ме обуке за педагошког асистента, дужно је 
да достави доказ о савладаном одговарајућем 
програму у року од 6 месеци од заснивања рад-
ног односа. Лице које нема савладан програм 
обуке у складу са Правилником о педагошком 
и андрагошком асистенту („Сл. гласник РС“, бр. 
87/19) дужно је да достави доказ о савлада-
ном одговарајућем програм обуке у року од 6 
месеци од дана пријема у радни однос. Канди-
дати треба и: да поседују психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да нису кривично осуђивани на безус-
ловну казну затвора у трајању од најмање три 
месеци као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и и против човечности и 
других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да знају српски 
језик; да знају ромски језик.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар (који је дос-
тупан на сајту Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја) кандидати треба да 
доставе: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми; уверење о програму 
обуке у складу са Правилником о педагош-
ком и андрагашком асистенту или у складу са 
Правилникм о програму обуке за педагошког 
асистента („Сл. гласник РС“ бр. 11/10) и са 
модуларним Програмом обуке за педагошке 
асистенте из 2016. године; извод из матичне 
књиге рођених (кандидат није обавезан да 
достави); уверење о држављанству или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству 
(кандидат није обавезан да достави); уверење 
о неосуђиваности; лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима школа ће тражити 
од изабраног кандидата; уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику, 
доказ о познавању српског језика. Рок за под-
ношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у листу „Послови”. Пријаве сла-
ти у затвореном омоту са назнаком „За конкурс 
за педагошког асистента”, на горенаведену 
адресу. Ближе информације о конкурсу се могу 
добити на број телефона 0230/62-048.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КАРАС КАРОЛИНА”

24410 Хоргош, Карасова 14
тел./факс: 024/792-023, тел. 024/793-510

e-mail: hosko@stcable.net

Педагошки асистент
за ученике ромске националности, 

на одређено време до краја школске 
2021/2022, односно до 31.08.2022. 
године, за рад у Хоргошу и у Малим 

Пијацама (рад у две смене) 

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице ако: 1) има одговарајуће образовање 
у складу са чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 
и 6/2020) и чл. 8 Правилника о педагошком 
асистенту и андрагошком асистенту („Служ-
беник гласник РС”, број 87/2019) и то: средње 
образовање у четворогодишњем трајању; 2) 
има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање 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 сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик и ромски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад, тј. мађарски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да достави: 
оверен препис/ оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, доказ о завршеном про-
граму обуке за педагошког асистента по прога-
му Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, доказ МУП-а о неосуђиваности правнос-
нажном 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), 
уверење о држављанству (оригинал или овере-
на копија не старија од шест месеци), доказ да 
зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад, у складу са одредбом члана 
141 став 7 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (оригинал или оверена фото-
копија), и кратку биографију – ЦВ. Лекарско 
уверење подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије 
(www.mpn.gov.rs). Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узети у обзир. Конкурс је 
отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве 
са доказима подносе се у затвореној коверти, 
непосредно у секретаријату школе или поштом 
са назнаком: „Пријава на конкурс за педагошког 
асистента“, слати на горенаведену адресу.

ОШ „СЛАВКО РОДИЋ“
Банатско Велико Село

Наставник математике
са 22,22% норме (9 сати недељно), 

на одређено радно време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
следеће услове: да имају држављанство 
Републике Србије; да поседују психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца као и за кри-
вично дело насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против чевечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да поседују високо 
образовање и звање сагласно чл. 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
као и Правилнику о степену и врсти образо-
вања 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, 
11/19 и 2/20): професор математике: профе-
сор математике, дипломирани математичар, 
дипломирани математичар за теоријску мате-
матику и примене, дипломирани математичар 
за рачунарство и информатику, дипломирани 
математичар информатичар, професор мате-
матике и рачунарства, дипломирани матема-
тичар за математику економије, професор 
информатике - математике, дипломирани 
математичар - астроном, дипломирани мате-
матичар - примењена математика, дипломи-
рани математичар - математика финансија 
(са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер мате-
матичар, мастер професор математике, мас-
тер професор математике и физике, мастер 
професор математике и информатике, мас-
тер професор физике и математике, мастер 
професор информатике и математике, дипло-
мирани професор математике-мастер, дипло-
мирани математичар - мастер, дипломирани 
инжењер математике - мастер (са изборним 
предметом Основи геометрије), дипломирани 
математичар - професор математике, дипло-
мирани математичар - теоријска математика, 
дипломирани инжењер математике (са избор-
ним предметом Основи геометрије), професор 
хемије - математике, професор географије - 
математике, професор физике - математике, 
професор биологије - математике, професор 
математике - теоријско усмерење, професор 
математике - теоријски смер, дипломирани 
математичар и информатичар, дипломирани 
математичар - механичар, мастер професор 
предметне наставе; да поседује образовање 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској уста-
нови 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. Лице које је у току студија 
положило испит из психологије и педагогије 
или положило стручни испит сматра се да има 
образовање из чл. 142 ст. 1 наведеног зако-
на; зна српски језик.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ОСТАЛО: Уз пријавни формулар (преузети на 
званичној интернет старници Министарства) 
на конкурс кандидати треба да доставе: уве-
рење о држављанству или оверену фотокопију 
уверења о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; оверену фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми; доказ о поседовању 
образовања из члана 142 ст. 1 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; доказ 
да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца као и за кривично дело насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против чевечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; лекар-
ско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и учени-
цима изабарани кандидат ће доставити пре 
закључења уговора о раду; уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском 
језику, доказ о познавању српског језика. Рок 
за подношење пријава на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве слати у 
затвореном омоту са назнаком „За конкурс“, на 
адресу: Основна школа „Славко Родић“, Омла-
динска 4, 23312 Банатско Велико Село. Бли-
же информације о конкурсу се могу добити на 
број телефона школе: 0230/451-408.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА 
СЕНТА

24400 Сента, Главни трг број 12
e-mail: sekretarijat.ekonomska@gmail.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Директор може да буде лице које 
испуњава услове прописане чланом 139 и чла-
ном 140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020): лице 
које има одговарајуће високо образовање за 
наставника средње стручне школе подручја 
рада Економија, право и администрација или 
Трговина, угоститељство и туризам, за педа-
гога и психолога и да има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса 
бодова; на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне 
студије) по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005. годи-
не; или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; дозволу за рад – лиценцу, 
обуку и положен испит за директора устано-
ве; најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 

малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (српски и мађарски). 

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: био-
графију са кратким прегледом кретања у 
служби и предлогом програма рада директора 
школе; оверен препис дипломе о завршеном 
одговарајућем високом образовању; оверен 
препис уверења о положеном стручном испи-
ту (дозволи за рад); оверену фотокопију уве-
рења о положеном испиту за директора уста-
нове (изабрани директор који нема положен 
испит за директора, дужан је да га положи у 
року од две године од дана ступања на дуж-
ност); потврду о раду у области образовања; 
уверење да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело; уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци); извод из мати-
чне књиге рођених; лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; дказ о позна-
вању језика на којима се изводи настава (срп-
ски и мађарски); уверење да се код вишег и 
основног суда не води кривични поступак и да 
није донета правоснажна пресуда и да се пред 
вишим јавним тужилаштвом и основним јавним 
тужилаштвом не води истрага и не спроводе 
истражне радње (не старије од шест месеци); 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата (извештај просветног савет-
ника), уколико га поседује; доказ о резулта-
тима стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања, за кандидате 
на конкурсу који су претходно обављали дуж-
ност директора школе. Рок за пријављивање 
кандидата је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разма-
тране. Пријава која не буде садржала уверење 
о положеном испиту за директора установе 
неће се сматрати непотпуном. Пријаве се дос-
тављају на горенаведену адресу. Ближа оба-
вештења могу се добити у секретаријату шко-
ле, на телефон број 024/811-549.

КРАГУЈЕВАЦ

ОШ „ПРВИ СРПСКИ УСТАНАК”
34 308 Орашац

тел. 034/6709–090

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
чл. 139, 140 и 144 ст. 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – др. закон, 10/19, 
6/2020) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 3/21, 4/21), наставу разредне наста-
ве може да изводи лице са високом стручном 
спремом, и то: професор разредне наставе, 
наставник разредне наставе, професор педа-
гогије са претходно завршеном педагошком 
академијом или учитељском школом, профе-
сор разредне наставе и енглеског језика за 
основну школу, мастер учитељ, дипломирани 
учитељ – мастер; професор разредне наставе 

и ликовне културе за основну школу. У рад-
ни однос у установи може да буде примљено 
лице под условима прописаним законом и то 
ако: има одговарајуће образовање; да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20), да није осуђиван правнос-
нажном 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примања мита или давања мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да приложи: пријавни формулар са сајта 
Министарства просвете, краћу биографију са 
адресом и контакт телефоном, оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми, 
уверење о држављанству Републике Србије – 
оверену фотокопију, извод из матичне књиге 
рођених – оверену фотокопију, доказ о нео-
суђиваности. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Канди-
дати који су изабрани у ужи избор упућују се 
на психолошку процену способности коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. 
Лекарско уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Канди-
дати су дужни да попуне пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете и потребну документацију заједно 
са пријавним формуларом доставе на адре-
су: ОШ „Први српски устанак”, Орашац, 34308 
Орашац, са назнаком: „За конкурсну комисију”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у обзир. Ближа обавештења се могу 
добити у секретаријату школе, на телефон: 
034/6709–090.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛУТИН И ДРАГИЊА 

ТОДОРОВИЋ“
34000 Крагујевац, Саве Немањића 2

тел. 034/332-712

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у 
радни однос утврђених Законом о раду, кан-
дидат треба да испуњава и услове из члана 
139 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/18 – др. закони, 10/2019 и 6/2020) и Пра-
вилника о организацији рада и систематиза-
цији радних места школе: да има одговарајуће 
високо образовање, у складу са чланом 140 и 
142 Закона о основама система образовања и 
васпитања и у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи (“Сл. гласник 
РС – Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 
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2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља школи, 
и то: доказ о одговарајућем образовању (ове-
рена фотокопија дипломе одговарајућег степе-
на и врсте образовања, односно уверења, ако 
диплома није издата); уверење или потврда 
о неосуђиваности за горе наведена кривич-
на дела и да није утврђено дискриминаторно 
понашање које издаје надлежна полицијска 
управа (не старије од 6 месеци); уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци (ориги-
нал или оверена фотокопија); извод из мати-
чне књиге рођених са холограмом (оригинал 
или оверена фотокопија); уколико кандидат 
није стекао одговарајуће образовање на српс-
ком језику, у обавези је да достави доказ да је 
положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе (ориги-
нал или оверена фотокопија); уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима подноси изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. 
Пријава на конкурс треба да садржи и краћу 
биографију кандидата, адресу и контакт теле-
фон. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви“. Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве 
са неовереном документацијом неће се узимати 
у разматрање. Пријаве са потребном докумен-
тацијом доставити са назнаком: „За конкурс: 
радно место наставе физичког и здравственог 
васпитања“, на горенаведену адресу. 

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
Крагујевац, Јована Цвијића бб.

тел. 064/6454-532

Сарадник у звање асистента за 
научну област Филолошке науке, 
ужа научна област Немачки језик
са 50% радног времена, на одређено 

време до повратка запосленог са 
неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: студент докторских академских 
студија који је основне и мастер академске 
студије завршио са укупном просечном оце-
ном најмање осам (8) и који показује смисао 
и способност за наставни и научни рад. У 
звање асистента може бити изабран и магис-
тар наука коме је прихваћена тема докторске 
дисертације (за студије по старом Закону). 
Непостојање сметње из чл. 72 став 4 Зако-

на о високом образовању и остали обавезни, 
изборни, општи и посебни услови предвиђе-
ни чл. 84. Закона о високом образовању (“Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18-3 др.закон, 
73/18, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/21 
– аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021. 
– др. закони), Статутом Универзитета у Кра-
гујевцу (пречишћен текст - бр. II-01-142 од 
22.02.2021. године - www.kg.ac.rs) са измена-
ма и допунама (бр. II-133/4 од 26.02.2021), чл. 
141. Статута Филолошко-уметничког факулте-
та у Крагујевцу (бр. 01-3691/1 од 02.03.2021. 
године – пречишћен текст), Правилником о 
избору сарадника на Одсеку за филологију 
(бр. 01-736 од 03.03.2014. године), Одлу-
ком о измени и допуни Правилника о избо-
ру сарадника на Одсеку за филологију (бр. 
01-2453/15 од 20.10.2016. године), Законом о 
раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/14, 13/2017 – одлука 
УС, 113/2017, 95/18 – аутентично тумачење) 
и другим актима Факултета и Универзитета у 
Крагујевцу. Документа која је потребно доста-
вити на наведени конкурс: пријава на конкурс; 
биографија и стручна биографија; оверене 
копије диплома свих нивоа студија (са наве-
деном просечном оценом); потврда да је сту-
дент докторских академских студија (оригинал 
или оверена копија); извод из матичне књиге 
рођених (оверена копија); фотокопија личне 
карте и очитана лична карта; потврда надлеж-
ног органа (полицијске управе) да кандидат 
није осуђиван за кривична дела предвиђена 
чланом 72 став 4 Закона о високом образо-
вању (оригинал или оверена копија); потврда 
Комисије за обезбеђење и унапређење квали-
тета о педагошком раду (за кандидате који су 
у радном односу на ФИЛУМ-у). Сву конкурсну 
документацију са доказима о испуњености 
услова конкурса, сви кандидати су обавезни 
да доставе и у електронској форми (на ком-
пакт диску – ЦД-у) у три примерка. Приликом 
доказивања биографских података, кандидат 
је дужан да се придржава Закона о заштити 
података о личности, односно да све личне 
податке, технички, одговарајуће прикрије. 
Фотокопије докумената морају бити оверене 
у једном примерку. Пријава кандидата уз коју 
није приложена комплетна документација сма-
траће се некомплетном и неће се разматрати 
од стране комисије. Сва документација и радо-
ви достављају се Служби за опште и правне 
послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевач-
ке гимназије или поштом на адресу: Филолош-
ко-уметнички факултет, Јована Цвијића бб, 
34000 Крагујевац. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
Крагујевац, Јована Цвијића бб.

тел. 064/6454-532

Сарадник у звање сарадника у 
настави за уметничку област 

Музичка уметност, ужа уметничка 
област Хармоника

на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: студент мастер академских студија 
или специјалистичких академских студија који 
је студије првог степена завршио са просеч-
ном оценом најмање осам (8) и који показује 
смисао за уметнички рад; непостојање сметње 
из чл. 72 став 4 Закона о високом образовању 
и остали обавезни, изборни, општи и посебни 
услови предвиђени чл. 83 Закона о високом 
образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/18-3 др.закон, 73/18, 67/2019, 6/2020 – др. 

закони, 11/21 – аутентично тумачење, 67/2021 
и 67/2021. – др. закони), Статутом Универ-
зитета у Крагујевцу (пречишћен текст - бр. 
II-01-142 од 22. 2. 2021. године - www.kg.ac.
rs) са изменама и допунама (бр. II-133/4 од 
26.02.2021), чл. 140 Статута Филолошко-умет-
ничког факултета у Крагујевцу (бр. 01-3691/1 
од 02.03.2021. године – пречишћен текст), 
Правилником о избору сарадника на Одсеку за 
музичку уметност (бр. 01-3786 од 2412.2020. 
године), Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 
13/2017-одлука УС, 113/2017, 95/18 – аутен-
тично тумачење) и другим актима Факултета 
и Универзитета у Крагујевцу. Документа која 
је потребно доставити на наведене конкур-
се: пријава на конкурс; биографија и стручна 
биографија; оверена копија дипломе основних 
студија (са наведеном просечном оценом); 
потврда да је кандидат студент мастер или 
специјалистичких академских студија (овере-
на копија); извод из књиге рођених (оверена 
копија); фотокопија личне карте и очитана 
лична карта; потврда надлежног органа (поли-
цијске управе) да кандидат није осуђиван за 
кривична дела предвиђена чланом 72 став 4 
Закона о високом образовању (оригинал или 
верена копија); кандидати који се пријаве на 
конкурс у обавези су да изведу уметничку пре-
зентацију и приступно предавање чији садржај 
и обим утврђује надлежна катедра. Кандидат 
прилаже документацију прописану конкурсом 
са доказима о испуњености услова уз попуње-
ни Образац који је објављен на сајту Факулте-
та. Кандидат је у обавези да сву документацију 
достави у штампаној форми, а уредно попуњен 
образац у штампаној и електонској форми (на 
компакт диску – ЦД-у) у три примерка. Прили-
ком доказивања биографских података, канди-
дат је дужан да се придржава Закона о зашти-
ти података о личности, односно да све личне 
податке, технички, одговарајуће прикрије. 
Фотокопије докумената морају бити оверене 
у једном примерку. Пријава кандидата уз коју 
није приложена комплетна документација сма-
траће се некомплетном и неће се разматрати 
од стране комисије. Сва документација и радо-
ви достављају се Служби за опште и правне 
послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевач-
ке гимназије или поштом на адресу: Филолош-
ко-уметнички факултет, Јована Цвијића бб, 
34000 Крагујевац. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
Крагујевац, Јована Цвијића бб

тел. 064/6454-53

Наставник у звање ванредног 
професора за уметничку област 

Музичка уметност, ужа уметничка 
област Дувачки инструменти Флаута 
(за предмет Оркестарске деонице) 

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: услови за избор наставника у пољу 
уметности – Музичка уметност: за избор у 
звање ванредни професор: доктор или магис-
тар из одговарајуће уже уметничке области са 
најмањом просечном оценом 8 (на свим нивои-
ма студија), односно најмање три године педа-
гошког искуства на високошколској установи 
и више уметничких остварења у уметничкој 
области или високо образовање мастер ака-
демских студија и уметничка дела која пред-
стављају самосталан допринос уметности. Пре-
дуслов је непостојање сметње из чл. 72 ст. 4 
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Закона о високом образовању и остали општи, 
обавезни, изборни и посебни услови који су 
предвиђени чл. 74 и чл. 75 Закона о високом 
образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/18 - др. закон, 73/2018, 67/19, 6/20-др. 
закони, 11/21 - аутентично тумачење, 67/2021 
и 67/2021-др. закон), Статутом Универзитета 
у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01-142 
од 22.02.2021. године - www.kg.ac.rs) са изме-
нама и допунама (бр. II-133/4 од 26. 2. 2021), 
Статутом Филолошко-уметничког факултета у 
Крагујевцу (бр. 01-3691/1 од 02.03.2021. годи-
не – пречишћен текст), Законом о раду (“Сл. 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/14, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 
и 95/18 – аутентично тумачење), Правилником 
о начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзитета 
у Крагујевцу (III-01-270 од 30.03.2021. годи-
не – пречишћен текст) са изменом и допуном 
(бр. III-01-515/4 од 2406.2021), Правилником 
о критеријумима за избор у звање наставника 
Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-523/44 
од 16.07.2020. године), Одлуком о допуни 
Правилника о критеријумима за избор у звање 
наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-
01-871/19 од 29.10.2020. године), Одлуком о 
измени и допуни Правилника о критеријумима 
за избор у звање наставника Универзитета у 
Крагујевцу (бр. III-01-1161/22 од 28.12.2020. 
године), Одлуком о измени и допуни Правил-
ника о критеријумима за избор у звање настав-
ника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-
37/16 од 28.01.2021. године), Правилником о 
ужим научним, уметничким и стручним облас-
тима Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-
497 од 11.06.2021. године – пречишћен текст) 
– www.kg.ac.rs и другим актима Факултета и 
Универзитета у Крагујевцу. Документа која 
је потребно доставити на наведени конкурс: 
пријава на конкурс; биографија и стручна био-
графија; оверене копије диплома свих нивоа 
студија; извод из матичне књиге рођених (ове-
рена копија); фотокопија личне карте и очи-
тана лична карта; потврда надлежног органа 
(полицијске управе) да кандидат није осуђи-
ван за кривична дела предвиђена чланом 72 
став 4 Закона о високом образовању (ориги-
нал или оверена копија); потврда Комисије за 
обезбеђење и унапређење квалитета о педа-
гошком раду (за кандидате који су у радном 
односу на ФИЛУМ-у); потврда о педагошком 
искуству на високошколској установи; за кан-
дидате који се први пут бирају у звање настав-
ника и заснивају радни однос на факултету у 
саставу Универзитета у Крагујевцу предвиђе-
но је јавно приступно предавање и уметничка 
презентација за главни предмет извођачких 
уметности. Фотокопије докумената морају бити 
оверене у једном примерку. Пријава кандидата 
уз коју није приложена комплетна документа-
ција тражена конкурсом као доказ о испуње-
ности услова, сматраће се неуредном и неће 
се узети у разматрање. Сву конкурсну доку-
ментацију са доказима о испуњености услова 
конкурса кандидати су обавезни да доставе 
и у електронској форми (на компакт диску – 
ЦД-у) у 3 примерка, у складу са Упутством 
за примену, начин достављања, попуњавања 
и утврђивања релевантних докумената које 
кандидат доставља у току поступка избора у 
звање које је саставни део Правилника о начи-
ну и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у 
Крагујевцу (бр. III-01-270 од 30.03.2021. годи-
не – пречишћен текст, доступно на: http: //
www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Приликом 
доказивања биографских података, кандидат 
је дужан да се придржава Закона о заштити 
података о личности, односно да све личне 
податке, технички, одговарајуће Сва доку-

ментација и радови достављају се Служби за 
опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради 
Друге крагујевачке гимназије или поштом на 
адресу: Филолошко-уметнички факултет, Јова-
на Цвијића бб, 34000 Крагујевац. Рок за под-
ношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса.

ОШ „ЖИВАДИНКА ДИВАЦ“
34000 Крагујевац, Краља Милутина бб

тел. 034/300-961

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник разредне наставе за рад у 
боравку

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/17, 
27/18, 10/19, 6/20), и то: да има одговарајуће 
високо образовање у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, као и у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гл. РС 
– Просветни гласник“ бр. 11/2012, 15/2013, 
02/2016, 10/2016, 11/2016, 02/2017, 03/2017, 
1/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21); да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи 
и то: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, односно уверење – ако диплома 
није издата; уверење да није осуђиван за кри-
вична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
не старије од 6 месеци; уверење о држављан-
ству, не старије од 6 месеци; доказ о знању 
српског језика на којем се изводи образов-
но-васпини рад у школи (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику); извод 
из матичне књиге рођених; уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима се подноси пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве 
на конкурс се подносе у затвореној коверти са 
назнаком „За конкурс“, поштом на адресу: ОШ 
„Живадинка Дивац“, Краља Милутина бб, 34000 
Крагујевац или се непосредно предају секрета-
ру школе. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе, сваког радног 
дана од 09.00 до 13.00 часова или путем теле-
фона: 034/300-961.

СРЕДЊА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“

34210 Рача, Карађорђева 94
тел. 034/751-281

Директор
на мандантни период од четири године

УСЛОВИ: Директор установе може да буде 
лице које испуњава услове прописане чланом 
122 став 2 и 5 чланом 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 Правилником о ближим 
условима за избор директора установа обра-
зовања и васпитања (“Службени гласник РС”, 
број 108/2015), а то су: одговарајуће образо-
вање за наставника те врсте школе и подручја 
рада, за педагога и психолога, у смислу чла-
на 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, стечено: на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), и то: студије другог сте-
пена из научне односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године по 
прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године и нај-
мање осам година рада у установи на посло-
вима васпитања и образовања након стеченог 
одговарајућег образовања; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад; 
да има дозволу за рад (лиценцу); да има обуку 
и положен испит за директора (пријава која 
не буде садржала наведени доказ неће се сма-
трати непотпуном, а изабрани кандидат биће 
у обавези да га положи у законском року од 
две године). Уз пријаву на конкурс кандидат 
прилаже доказе о испуњености услова: ори-
гинал или оверену копију дипломе о стеченом 
образовању; доказ о држављанству Републи-
ке Србије (уверење о држављанству, оригинал 
или оверена копија, не старије од шест месеци 
рачунајући од датума објављивања конкурса), 
уверење из казнене евиденције о неосуђива-
ности, издато од стране полицијске управе, не 
старије од 6 месеци, у оригиналу или овере-
ној копији рачунајући од датума објављивања 
конкурса; уверење надлежног суда да против 
кандидата није покренута истрага, нити је 
подигнута оптужница, односно да није покре-
нут кривични поступак (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ да 
кандидат зна српски језик (достављају само 
кандидати који нису стекли образовање на 
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српском језику); оверена копија јавне испра-
ве којом се доказује да је кандидат стекао 
средње, више или високо образовање на српс-
ком језику, или је положио испит из тог језика 
по програму одговарајуће високошколске уста-
нове); оверена копију или оригинал уверења 
или обавештења којим се доказује поседовање 
дозволе за рад наставника, васпитача и струч-
ног сарадника (лиценца); потврда о радном 
искуству у области образовања и васпитања, 
тј. најмање осам година рада у установи на 
пословима васпитања и образовања, након 
стеченог одговарајућег образовања; потврда о 
обуци и положеном испиту за директора уста-
нове (уколико кандидат има положен испит). 
Кандидат је дужан да приликом пријављивања 
на конкурс, поред наведеног, приложи: доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног савет-
ника), доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вред-
новања (само за кандидате који су претход-
но обављали дужност директора установе), 
извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија), образац пријаве 
на конкурс за радно место објављен на зва-
ничној страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, радну биографију, 
односно кратак преглед кретања у служби са 
биографским подацима и оквирни план рада 
за време мандата, очитану личну карту. Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности, кандидат који буде изабран за 
директора је дужан да достави пре ступања 
на дужност, односно пре закључења уговора 
о раду. Докази о одговарајућем образовању, 
о неосуђиваности, држављанству Републике 
Србије и знању српског језика саставни су део 
пријаве за конкурс. Потпуном пријавом сма-
тра се пријава која садржи радну биографију 
и све доказе о испуњености услова за избор 
чије се прилагање тражи. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Пријаве се подносе у затвореним ковер-
тама, непосредно установи или препорученом 
поштом на горенаведену адресу, са назнаком 
„Конкурс за директора“. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Благовременом пријавом на конкурс 
сматра се пријава која је непосредно предата 
установи пре истека рока утврђеног у конкур-
су или је пре истека тог рока предата пошти у 
облику препоручене пошиљке. Ако последњи 
дан рока пада у недељу или на дан државног 
празника, или у неки други дан кад установа 
не ради, рок истиче истеком првог наредног 
радног дана. Телефон за ближе информације: 
034/751-281.

КРАЉЕВО

ГИМНАЗИЈА ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања, Хероја Чајке 18

1. Наставник рачунарства и 
информатике

на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 

одсуства ради неге детета, а најкасније 
до 19.08.2023. године

УСЛОВИ: У погледу услова извршилац тре-
ба да испуњава услове прописане Законом о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/2020), Законом о раду („Сл. гласник РС“, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17–
одлука УС и 113/17), Правилником о врсти и 
степену стручне спреме наставника, стручних 

сарадника и помоћних наставника у гимна-
зији („Сл. гласник РС“, бр. 15/2013, 11/2016, 
2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019), Правилни-
ком о организацији и систематизацији рад-
них места и то: да је држављанин Републи-
ке Србије; да је пунолетан; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у 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 при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, 
да зна српски језик, да има: 1. образовање у 
складу са одредбама члана 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС” бр. 88/2017, 27/18, 10/2019), 
а у погледу врсте стручне спреме да испуња-
ва услове прописане Правилником о врсти и 
степену стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимна-
зији („Сл. гласник РС“ бр. 15/2013, 11/2016, 
2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019); 2. у складу 
са чланом 142 став 1, 2 и 4 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС” бр. 88/2017, 27/18, 10/2019, 
6/2020), обавезно образовање из члана 140 
овог закона је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова. Образовање 
из става 1 овог члана, наставник, васпитач и 
стручни сарадник је обавезан да стекне у року 
од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање испи-
та за лиценцу. Сматра се да наставник, васпи-
тач и стручни сарадник који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу има тражено образовање из става 
1 овог члана закона. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС. 

ОСТАЛО: Уз попуњени пријавни формулар 
кандидати треба да приложе следеће доказе: 
извод из матичне књиге рођених (са хологра-
мом), уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци), диплому или уверење о врсти и 
степену стручне спреме, извод из казнене еви-
денције (КЕ) као доказ да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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 дискри-
минаторно понашање, потврду високошкол-
ске установе да кандидат има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи 

у току студирања или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова. Докази се подносе у оригиналу 
или овереној фотокопији. Лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима изабрани кандидат 
ће доставити пре закључења уговора о раду. 
Доказ о познавању српског језика подноси 
кандидат који није стекао диплому на српском 
језику. Докази који су приложени уз пријаву 
се не враћају. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана огла-
шавања конкурса у листу „Послови”. Пријаве 
се предају лично у секретаријату школе или 
путем поште на адресу школе. Решење о избо-
ру кандидата биће донето у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

36214 Врба, Врба 29
тел. 036/865-336, 036/5865-582

e-mail: osvrba@tron-inter.net

Наставник енглеског језика
са 20% радног времена, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, 

замена запосленог који обавља послове 
помоћника директора

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пред-
виђених Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 – Одлука УС, 113/2017, 95/2018 – 
аутентично тумачење), треба да испуњава 
и посебне услове прописане члановима: 139 
став 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чланом 140 став 1 
тачка 1) подтачка 1 и 2 и тачка 2) истог члана, 
чланом 142 став 1 и став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/019, 6/2020). 
Степен и врста образовања морају бити у 
складу са чланом 3 став 3 тачка 1) Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021). Кандидат 
мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва од којих најмање по 6 бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова. Наставник који 
је у току студија положио испит из педагогије 
и психологије или положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, сматра се да има 
образовање из члана 142 став 1 овог закона. 
Кандидат који који нема образовање из чла-
на 142 став 1 овог закона, обавезан је да га 
стекне у року од једне, а највише две годи-
не од дана пријема у радни однос, као услов 
полагања испита за лиценцу; да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици; оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање мита или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
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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 дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (српски 
језик). Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министр-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом доставља шко-
ли. Уз попуњен пријавни формулар кандидат 
прилаже: оригинал или оверену фотокопију 
дипломе; оригинал или оверену фотокопију 
доказа да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодо-
ва, односно доказ о положеним испитима из 
педагогије и психологије или доказ о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу (за кандидате који поседују наведени 
доказ). Кандидат који није положио испит из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина, обавезан је да их положи у року од 
једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испи-
та за лиценцу; извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену копију); уверење о 
држављанству (оригинал или оверену копију), 
не старије од 6 месеци; доказ да кандидат није 
осуђиван за напред наведена кривична дела, 
извод из казнене евиденције, прибавља кан-
дидат у Министарству унутрашњих послова 
– надлежне полицијске управе (оригинал или 
оверену фотокопију), не старији од 6 месеци; 
доказ под тачком д) обавезно достављају само 
они кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику, а доказује се потврдом одго-
варајуће високошколске установе да је канди-
дат положио испит из српског језика. Лекар-
ско уверење, којим се потврђује да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, се подноси 
пре закључења уговора о раду са изабраним 
кандидатом. Пре доношења одлуке о избору, 
кандидати који уђу у ужи избор биће упуће-
ни на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши Национална 
служба за запошљавање. Пријаве на конкурс, 
са потребном документацијом, доставити лич-
но или поштом на адресу: ОШ „Доситеј Обра-
довић“, 36214 Врба, Врба 29. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у листу „Послови“ Националне служ-
бе за запошљавање. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе, телефон: 036/5865-582.

ГИМНАЗИЈА КРАЉЕВО
36000 Краљево, Доситејева 44

тел. 036/319-760

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има: одговарајуће обра-
зовање, на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: сту-
дије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; студије другог степена из 

области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују 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. сеп-
тембра 2005. године; лице из става 1 тачка 
1) подтачка (2) овог члана мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у 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 при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије; зна срп-
ски језик. Дужност директора школе може да 
обавља лице које има одговарајуће образо-
вање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања за наставни-
ка гимназије прописано Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији 
(“Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 
7/2019, 2/2020, 3/2020, 14/2020 и 1/2021), за 
педагога и психолога, дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника, обуку 
и положен испит за директора установе и нај-
мање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат при-
лаже: диплому о стеченом образовању – лица 
која су стекла академско звање мастер при-
лажу дипломе основних и академских студија 
(оригинал или оверена фотокопија); извод 
из казнене евиденције, у складу са законом, 
надлежне полицијске управе (оригинал или 
оверена фотокопија, извод мора бити издат 
након објављивања конкурса); уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци (ори-
гинал или оверена фотокопија); потврда одго-
варајуће високошколске установе да је кан-
дидат положио испит о знању српског језика 
(у обавези су да доставе само они кандида-
ти који образовање нису стекли на српском 
језику, остали кандидати доказују овај услов 
дипломом о стеченом образовању); уверење 
о положеном стручном испиту, односно испи-
ту за лиценцу – дозволи за рад наставника 
и стручног сарадника (оригинал или овере-
на фотокопија); дозвола за рад директора – 
лиценца (оригинал или оверена фотокопија, 
достављају кандидати који су положили испит 
за стицање лиценце за директора); потврда 
надлежне установе да кандидат има најмање 
осам година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања (оригинал или ове-
рена фотокопија); извештај Министарства 
просвете о спољашњем вредновању установе 
и извештај просветног саветника о резултати-
ма стручно-педагошког надзора установе (ори-
гинал или оверена фотокопија, достављају 
кандидати који су претходно обављали дуж-
ност директора установе); доказ о резултату 

стручно-педагошког надзора у раду кандида-
та (извештај просветног саветника), уколико 
га је било; биографске податке са прегледом 
кретања у служби; остале доказе о стручно-
сти, организаторским и другим способностима 
и квалитетима. Лекарско уверење прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Изабрани 
директор који нема положен испит за дирек-
тора, дужан је да га положи у року до две 
године од дана ступања на дужност. Школски 
одбор образује комисију за избор директора 
која спроводи поступак за избор директора, и 
то: обраду конкурсне документације, утврђује 
испуњеност законом прописаних услова за 
избор директора, обавља интервју са кандида-
тима и прибавља мишљење наставничког већа 
о пријављеним кандидатима. Пријаве на кон-
курс, са потребном документацијом о испуње-
ности услова, доставити лично или на адресу: 
Гимназија Краљево, 36000 Краљево, Доситеје-
ва 44. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања. Непотпуне, неразумљиве 
и неблаговремене пријаве неће бити узете у 
разматрање.

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

36000 Краљево, Доситејева 19
тел. 036/383-377

Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Аутоматско 
управљање и флуидна техника

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија из нау-
чне области машинског инжењерства који је 
сваки од претходних степена студија завршио 
са просечном оценом најмање 8,00 или магис-
тар наука коме је прихваћена тема докторске 
дисертације. Поред општих услова за засни-
вање радног односа утврђених Законом о раду 
(„Службени гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука 
УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тума-
чење), кандидат треба да испуњава опште и 
посебне услове предвиђене Законом о високом 
образовању („Сл. гласник Републике Србије“, 
број 88/2017, 27/2018 – др. Закон, 73/2018, 
67/2019, 6/2020 – др. закон и 11/2021 – аутен-
тично тумачење), Статутом Универзитета у 
Крагујевцу, Статутом Факултета за машинство 
и грађевинарство у Краљеву, Правилником о 
условима, начину и поступку избора у звање 
сарадника Факултета (број 1145/5 од 06. 10. 
2015. године) и Одлуком о изменама и допуна-
ма Правилника о условима, начину и поступ-
ку избора у звање сарадника Факултета за 
машинство и грађевинарство у Краљеву (број 
627 од 18. 05. 2018. године), у складу са којима 
ће бити извршен избор пријављених кандида-
та. Уз пријаву доставити: биографију, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, доказ о испуњавању услова конкурса у 
погледу школске спреме – оверене фотокопије 
диплома и додатака дипломама о завршеним 
претходним степенима студија или уверења о 
завршеним претходним степенима студија и 
уверења о положеним испитима, потврду да 
је кандидат уписан на докторске академске 
студије из области за коју се бира или одлуку 
надлежног органа о прихваћеној теми доктор-
ске дисертације, одговарајући доказ надлеж-
ног органа у погледу неосуђиваности у смислу 
члана 72 став 4 Закона о високом образовању 
и члана 135 Статута Универзитета у Крагује-
вцу, списак научних и стручних радова као и 
саме радове и све остале доказе од значаја 
за избор. Пријаве кандидата са прилозима о 
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испуњавању услова конкурса доставити на 
горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на 
конкурс за избор сарадника у звање асистент 
за ужу научну област Аутоматско управљање 
и флуидна техника”. Конкурс остаје отворен 
8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови” и на интернет страници Универзите-
та у Крагујевцу. Непотпуне и неблаговремено 
достављене пријаве неће се разматрати.

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Енергетика и заштита 

животне средине
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија из науч-
не области машинског инжењерства и који је 
сваки од претходних степена студија завршио 
са просечном оценом најмање 8,00 или магис-
тар наука коме је прихваћена тема докторске 
дисертације. Поред општих услова за засни-
вање радног односа утврђених Законом о раду 
(„Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука 
УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тума-
чење) кандидат треба да испуњава опште и 
посебне услове предвиђене Законом о високом 
образовању („Сл. гласник Републике Србије“ 
број 88/2017, 27/2018 – др. Закон, 73/2018, 
67/2019, 6/2020 – др. закон и 11/2021 – аутен-
тично тумачење), Статутом Универзитета у 
Крагујевцу, Статутом Факултета за машинство 
и грађевинарство у Краљеву, Правилником о 
условима, начину и поступку избора у звање 
сарадника Факултета (број 1145/5 од 06. 10. 
2015. године) и Одлуком о изменама и допуна-
ма Правилника о условима, начину и поступ-
ку избора у звање сарадника Факултета за 
машинство и грађевинарство у Краљеву (број 
627 од 18. 05. 2018. године), у складу са којима 
ће бити извршен избор пријављених кандида-
та. Уз пријаву доставити: биографију, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, доказ о испуњавању услова конкурса у 
погледу школске спреме – оверене фотокопије 
диплома и додатака дипломама о завршеним 
претходним степенима студија или уверења о 
завршеним претходним степенима студија и 
уверења о положеним испитима, потврду да 
је кандидат уписан на докторске академске 
студије из области за коју се бира или одлуку 
надлежног органа о прихваћеној теми доктор-
ске дисертације, одговарајући доказ надлеж-
ног органа у погледу неосуђиваности у смислу 
члана 72 став 4 Закона о високом образовању 
и члана 135 Статута Универзитета у Крагује-
вцу, списак научних и стручних радова као и 
саме радове и све остале доказе од значаја 
за избор. Пријаве кандидата са прилозима о 
испуњавању услова конкурса доставити на 
горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на 
конкурс за избор сарадника у звање асистент 
за ужу научну област Енергетика и заштита 
животне средине”.

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

36000 Краљево, Доситејева 19
тел. 036/383-377

Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Производно 

машинство
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија из нау-
чне области машинског инжењерства и који 
је сваки од претходних степена студија завр-
шио са просечном оценом најмање 8,00 или 

магистар наука коме је прихваћена тема док-
торске дисертације. Поред општих услова за 
заснивање радног односа утврђених Законом 
о раду („Службени гласник РС” бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
– одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентич-
но тумачење) кандидат треба да испуњава 
опште и посебне услове предвиђене Законом 
о високом образовању (“Сл. гласник Републи-
ке Србије” број 88/2017, 27/2018 – др. Закон, 
73/2018, 67/2019, 6/2020-др.закон и 11/2021 – 
аутентично тумачење), Статутом Универзитета 
у Крагујевцу, Статутом Факултета за машин-
ство и грађевинарство у Краљеву, Правилни-
ком о условима, начину и поступку избора у 
звање сарадника Факултета (број 1145/5 од 
06.10.2015. године) и Одлуком о изменама и 
допунама Правилника о условима, начину и 
поступку избора у звање сарадника Факулте-
та за машинство и грађевинарство у Краљеву 
(број 627 од 18.05.2018. године) у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Уз пријаву доставити: биографију, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, доказ о испуњавању услова 
конкурса у погледу школске спреме - оверене 
фотокопије диплома и додатака дипломама о 
завршеним претходним степенима студија или 
уверења о завршеним претходним степени-
ма студија и уверења о положеним испитима, 
потврду да је кандидат уписан на докторске 
академске студије из области за коју се бира 
или одлуку надлежног органа о прихваћеној 
теми докторске дисертације, одговарајући 
доказ надлежног органа у погледу неосуђи-
ваности у смислу члана 72 став 4 Закона о 
високом образовању и члана 135 Статута 
Универзитета у Крагујевцу, списак научних 
и стручних радова као и саме радове и све 
остале доказе од значаја за избор. Пријаве 
кандидата са прилозима о испуњавању усло-
ва конкурса доставити на адресу Факултет за 
машинство и грађевинарство у Краљеву, Доси-
тејева 19, 36000 Краљево са назнаком „Прија-
ва на конкурс за избор сарадника у звање 
асистент за ужу научну област Производно 
машинство”. Конкурс остаје отворен 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови” и 
на интернет страници Универзитета у Крагује-
вцу. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве неће се разматрати.

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

36000 Краљево, Доситејева 19
тел. 036/383-377

Сарадник у звању сарадника у 
настави за ужу научну област 

Механизација и носеће конструкције
на одређено време до једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских или спе-
цијалистичких академских студија из научне 
области Машинско инжењерство, који има 
завршене одговарајуће студије првог сте-
пена са укупном просечном оценом најмање 
8 (осам) и смисао за наставни рад. Поред 
општих услова за заснивање радног односа 
утврђених Законом о раду („Службени гласник 
РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 – аутентично тумачење), кандидат 
треба да испуњава опште и посебне услове 
предвиђене Законом о високом образовању 
(“Сл. гласник Републике Србије” број 88/2017, 
27/2018 – др. Закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020-
др.закон и 11/2021 – аутентично тумачење), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом 

Факултета за машинство и грађевинарство у 
Краљеву, Правилником о условима, начину и 
поступку избора у звање сарадника Факул-
тета (број 1145/5 од 06.10.2015. године) и 
Одлуком о изменама и допунама Правилника 
о условима, начину и поступку избора у звање 
сарадника Факултета за машинство и грађе-
винарство у Краљеву (број 627 од 18.05.2018. 
године) у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. Уз пријаву 
доставити: биографију, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, доказ 
о испуњавању услова конкурса у погледу 
школске спреме - оверену фотокопију дипло-
ме и додатка дипломе о одговарајућој струч-
ној спреми или уверење о завршеном првом 
степену студија и уверење о положеним испи-
тима, потврду о уписаним мастер академским 
или специјалистичким академским студијама, 
одговарајући доказ надлежног органа у погле-
ду неосуђиваности у смислу члана 72 став 4 
Закона о високом образовању и члана 135 
Статута Универзитета у Крагујевцу, списак 
научних и стручних радова као и саме радо-
ве и све остале доказе од значаја за избор. 
Пријаве кандидата са прилозима о испуња-
вању услова конкурса доставити на адресу 
Факултет за машинство и грађевинарство у 
Краљеву, улица Доситејева 19, 36000 Краље-
во са назнаком „Пријава на конкурс за избор 
сарадника у звање сарадник у настави за ужу 
научну област Механизација и носеће кон-
струкције”. Конкурс остаје отворен 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови” и 
на интернет страници Универзитета у Крагује-
вцу. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве неће се разматрати.

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

36000 Краљево, Доситејева 19
тел. 036/383-377

Сарадник у звању сарадника у 
настави за ужу научну област 

Железничко машинство и 
испитивање конструкција

на одређено време до једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских или спе-
цијалистичких академских студија из научне 
области Машинско инжењерство, који има 
завршене одговарајуће студије првог сте-
пена са укупном просечном оценом најмање 
8 (осам) и смисао за наставни рад. Поред 
општих услова за заснивање радног односа 
утврђених Законом о раду („Службени гласник 
РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 – аутентично тумачење) кандидат 
треба да испуњава опште и посебне услове 
предвиђене Законом о високом образовању 
(“Сл. гласник Републике Србије” број 88/2017, 
27/2018 – др. Закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020-
др.закон и 11/2021 – аутентично тумачење), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом 
Факултета за машинство и грађевинарство у 
Краљеву, Правилником о условима, начину и 
поступку избора у звање сарадника Факул-
тета (број 1145/5 од 06.10.2015. године) и 
Одлуком о изменама и допунама Правилника 
о условима, начину и поступку избора у звање 
сарадника Факултета за машинство и грађе-
винарство у Краљеву (број 627 од 18.05.2018. 
године) у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. Уз пријаву 
доставити: биографију, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, доказ 
о испуњавању услова конкурса у погледу 
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школске спреме - оверену фотокопију дипло-
ме и додатка дипломе о одговарајућој струч-
ној спреми или уверење о завршеном првом 
степену студија и уверење о положеним испи-
тима, потврду о уписаним мастер академским 
или специјалистичким академским студијама, 
одговарајући доказ надлежног органа у погле-
ду неосуђиваности у смислу члана 72 став 4 
Закона о високом образовању и члана 135 Ста-
тута Универзитета у Крагујевцу, списак науч-
них и стручних радова као и саме радове и све 
остале доказе од значаја за избор. Пријаве 
кандидата са прилозима о испуњавању усло-
ва конкурса доставити на адресу Факултет 
за машинство и грађевинарство у Краљеву, 
улица Доситејева 19, 36000 Краљево са наз-
наком „Пријава на конкурс за избор сарадни-
ка у звање сарадник у настави за ужу научну 
област Железничко машинство и испитивање 
конструкција”. Конкурс остаје отворен 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви” и на интернет страници Универзитета у 
Крагујевцу. Непотпуне и неблаговремено дос-
тављене пријаве неће се разматрати.

КРУШЕВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДЕ ДОДИЋ“
37246 Милутовац
тел. 037/721-030

Наставник технике и технологије
са 80% радног времена, на одређено 

време до повратка одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Сходно чл. 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања, кандидати 
треба да испуњавају следеће услове: одгова-
рајуће образовање у складу са чл. 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. 
закони и 10/19 – даље Закон) као и чл. 3 ст. 
10 (професор технике и технологије) Правил-
ника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019), и то: да имају 
одговарајуће високо образовање: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије), и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трсансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинује цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да поседују психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да нису осуђивани, правоснажном 
пресудом, за кривично дело за које му је изре-
чена безусловна казна затвора у 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 про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-

ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да имају држављанство Републи-
ке Србије; да знају језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад (српски језик). 
Уз попуњени пријавни формулар, са кратком 
биографијом, приложити: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању; извод из матичне књиге рође-
них; извод из књиге венчаних (за особе које 
су мењале презиме); уверење о држављанству 
Републике Србије; доказ о неосуђиваности (не 
старије од шест месеци); доказ о знању срп-
ског језика (доказ доставља кандидат само 
уколико одговарајуће образовање није стече-
но на српском језику); доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење доставља изабрани кандидат, пре закљу-
чења уговора о раду). У складу са чл. 154 и 
155 кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на претходну психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима у 
Националну службу за запошљавање у Круше-
вцу. Пријаве са биографијом (обавезно навес-
ти контакт телефон) се подносе у року од 8 
дана од дана објављивања огласа, лично или 
поштом на горе наведену адресу. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Одлука ће бити донета у законском року.

ОШ “ИВО ЛОЛА РИБАР”
37230 Александровац, Крушевачка 16

тел. 037/3552-353

Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства, у 

издвојеном одељењу у Лаћиследу

Наставник енглеског језика
са 55% радног времена, на одређено 

време до повратка запосленог са радног 
места помоћника директора

Наставник француског језика
са 55% радног времена, на одређено 

време до повратка запосленог са 
радног места помоћника директора, у 

подручним одељењима у Доброљупцима 
и Злегињу

Наставник француског језика
са 22% радног времена, на одређено 
време до преузимања запосленог, а 

најкасније до 31. августа 2022. године, у 
подручном одељењу у Злегињу

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 
24 Закона о раду („Сл. гл. РС” бр. 24/05, 61/09, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17) 
у радни однос може да буде примљено лице 
које испуњава и услове прописане чл. 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гл. РС“, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 
6/20) као и чл. 27 Правилника о организацији и 
систематизацији послова: 1) поседовање одго-
варајућег образовања, у складу са Законом и 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи; 2) поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад садецом и 
ученицима; 3) поседовање држављанства 
Републике Србије; 4) знање српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-васпит-

ни рад; 5) да лице није осуђивано правнос-
нажном 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 при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, противправног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. Дока-
зи о испуњености напред наведених услова 
и то тачке 1), 3)–5) су саставни део пријаве 
на конкурс, а доказ за тачку 2) прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Наставник у 
складу са чл. 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, јесте лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање четириг оди-
не, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар (са званичне 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја), потребно је доставити шко-
ли: оверену фотокопију диплома одговарајућег 
степена и врсте стручне спреме (не старију од 
6 месеци); уверење да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за наведена кри-
вична дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о 
основама образовања и васпитања (оригинал 
или оверена копија, не старија од 6 месеци) из 
МУП-а; уверење да против лица није покре-
нут кривични поступак, нити да је покренута 
истрага за наведена кривична дела из чл. 139 
ст. 1 тачка 3 Закона о основама образовања и 
васпитања (оригинал или оверена копија не 
старија од 6 месеци) из суда; извод из матичне 
књиге рођених издат на прописаном обрасцу 
(оригинал или оверена копија, не старија од 6 
месеци); уверење о држављанству (оригинал 
или оверена копија, не старија од 6 месеци). 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад саученицима – 
лекарско уверење, подноси се пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве треба послати на 
горенаведену адресу. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе 
и преко телефона: 037/3552-353.

ОШ “ИВО ЛОЛА РИБАР”
37230 Александровац, Крушевачка 16

тел. 037/3552-353

Домар / мајстор одржавања
на одређено време до 31. августа 2022. 

године

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
чл. 24 Закона о раду („Сл. гл. РС” бр. 24/05, 
61/09, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 
113/17) у радни однос може да буде примље-
но лице које испуњава и услове прописане чл. 
139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/17, 27/18, 
10/19 и 6/20) као и чл. 27 Правилника о орга-
низацији и систематизацији послова: 1) посе-
довање одговарајућег образовања, у складу 
са Законом и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи; 2) поседовање психичке, 
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физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; 3) поседовање држављан-
ства Републике Србије; 4) знање српског 
језика и језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад; 5) да лице није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, нити за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, противправног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање. Докази о испуњености 
напред наведених услова, и то тачке 1), 3)–5) 
су саставни део пријаве на конкурс, а доказ за 
тачку 2) прибавља се пре закључења уговора 
о раду.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар (са званич-
не странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја), потребно је доставити 
школи: оверену фотокопију или препис сведо-
чанства средње стручне спреме(не старију од 
6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за наведена кривична 
дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама 
образовања и васпитања (оригинал или овере-
на копија, не старија од 6 месеци) из МУП-а; 
уверење да против лица није покренут кривич-
ни поступак, нити да је покренута истрага за 
наведена кривична дела из чл. 139 ст. 1 тач-
ка 3 Закона о основама образовања и васпи-
тања из суда; извод из матичне књиге рођених 
издата на прописаном обрасцу (оригинал или 
оверена копија не старија од 6 месеци); уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена 
копија не старија од 6 месеци); доказ о поседо-
вању возачке дозволе Б категорије (оригинал 
или оверена копија не старија од 6 месеци). 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима – 
лекарско уверење подноси се пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве треба послати 
на горенведену адресу. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе 
и путем телефона: 037/3552-353.

ПУ “НАТА ВЕЉКОВИЋ“
Крушевац, Босанска 21

Васпитач
4 извршиоца

УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег обра-
зовања: високо образовање на студијама дру-
гог степена за васпитача (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије), односно високо 
образовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године – васпитач; високо обра-
зовање на студијама првог степена за вас-
питача (основне струковне студије, основне 
академске студије, специјалистичке струковне 
студије) односно студијама у трајању од три 
године или више образовање за васпитача; 2) 
пoлoжeн испит зa лиценцу (дозвола за рад), 
уколико нема положен испит за лиценцу (доз-
волу за рад) има обавезу полагања испита, 
(лица без лиценце и приправник), 3) да има 

психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом, 4) 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, 5) има држављанство Републике 
Србије, 6) зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Уз одштам-
пани пријавни формулар кандидат доставља: 
оверену копију дипломе или уверења о сте-
ченом одговарајућем образовању, уверење о 
положеном стручном испиту или уверење о 
положеном испиту за лиценцу (ако је канди-
дат полагао, оверена копија), извод из матичне 
књиге рођених – оригинал или оверена копија, 
уверење о држављанству не старије од шест 
месеци – оригинал или оверена копија, уве-
рење (извод из казнене евиденције надлежне 
полицијске управе) не старије од шест месе-
ци, да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у 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 при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, (ориги-
нал или оверена копија), доказ о знању српс-
ког језика, односно језика на ком се остварује 
образовно-васпитни рад (подносе само канди-
дати који су стекли одговарајуће образовање 
на другом језику), односно достављају уве-
рење да су положили испит из српског јези-
ка са методиком по програму одговарајуће 
високошколске установе, радну биографију са 
основним подацима (име, презиме, место пре-
бивалишта, број телефона, школовање, кре-
тање у струци). Доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом (лекарско уверење) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Сви остали докази 
саставни су део пријаве на конкурс. Установа 
нема обавезу да кандидатима врати приложену 
документацију по конкурсу. Рок за подношења 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у листу “Послови“, на горенаведену адресу, 
поштом или лично. Ближa oбaвeштeњa мoгу сe 
дoбити личнo или нa тeлeфoн 037/428-011.

Возач – шеф Службе одржавања

УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образо-
вања: III ССС или IV ССС, 2) возачка дозвола 
Б категорије, 3) доказ о раду, радно искуство 
1 година за возача, 4) доказ о раду, радно 
искуство 1 година за шефа Службе одржа-
вања, 5) да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност, 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, 7) да има држављанство Републике 
Србије, 8) да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом, достављају установи. Уз одштампани 
пријавни формулар кандидат доставља: ове-
рену копију дипломе или уверења о стеченом 
одговарајућем образовању, возачка дозвола Б 
категорије (копија или очитана), (доказ) потвр-
да о радном искуству на пословима возача 
(оригинал), доказ/потврда о радном искуству 
на пословима шефа службе одржавања (ориги-
нал), извод из матичне књиге рођених – ориги-
нал или оверена копија, уверење о држављан-
ству не старије од шест месеци, оригинал или 
оверена копија, уверење (извод из казнене 
евиденције надлежне полицијске управе) 
не старије од шест месеци; да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање 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 сао-
браћаја 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 дискри-
минаторно понашање (оригинал или оверена 
копија), доказ о знању српског језика односно 
језика на ком се остварује образовно-васпит-
ни рад (подносе само кандидати који су стекли 
одговарајуће образовање на другом језику), 
односно достављају уверење да је положио 
испит из српског језика са методиком по про-
граму одговарајуће високошколске установе, 
радну биографију са основним подацима (име, 
презиме, место пребивалишта, број телефона, 
школовање, кретање у струци, организационе 
способности). Доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом (лекарско уверење) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Сви остали докази 
саставни су део пријаве на конкурс. Установа 
нема обавезу да кандидатима врати приложену 
документацију по конкурсу. Рок за подношења 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у листу “Послови“, на горенаведену адресу, 
поштом или лично. Ближa oбaвeштeњa мoгу сe 
дoбити личнo или нa тeлeфoн 037/428-011. 

Спремачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образо-
вања: основна школа или средње образовање, 
2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом, 3) да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
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затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање 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 сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, 4) има држављанство Републике 
Србије, 5) зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи. Уз одштампани 
пријавни формулар кандидат доставља: ове-
рену копију дипломе или уверења о стеченом 
одговарајућем образовању, извод из матичне 
књиге рођених – оригинал или оверена копија, 
уверење о држављанству не старије од шест 
месеци, оригинал или оверена копија, уве-
рење (извод из казнене евиденције надлежне 
полицијске управе) не старије од шест месе-
ци, да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у 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 при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, (ориги-
нал или оверена копија), доказ о знању српс-
ког језика односно језика на ком се остварује 
образовно-васпитни рад (подносе само кан-
дидати који су стекли одговарајуће образо-
вање на другом језику), односно достављају 
уверење да је положио испит из српског јези-
ка са методиком по програму одговарајуће 
високошколске установе, радну биографију са 
основним подацима (име, презиме, место пре-
бивалишта, број телефона, школовање). Доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом (лекарско 
уверење) прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Сви остали докази саставни су део 
пријаве на конкурс. Установа нема обавезу да 
кандидатима врати приложену документацију 
по конкурсу. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса у листу 
“Послови“, на горенаведену адресу, поштом 
или лично. Ближa oбaвeштeњa мoгу сe дoбити 
личнo или нa тeлeфoн 037/428-011.

ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ ЗЕЛЕ“

16205 Бојник, Стојана Љубића 2
тел. 016/821-135

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2022. 

године

УСЛОВИ: 1. поседовање одговарајућег обра-
зовања – средње образовање четвртог степе-
на стручне спреме; 2. поседовање психичке, 
физичке и здравствене способност за рад са 

децом и ученицима; 3. да лице није осуђива-
но правоснажном прсудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примања ита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. поседовање држављан-
ства Републике Србије; 5. познавање српског 
језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад; 6. познавање ромског језика; 7. савла-
дан програм обуке у складу са Правилником о 
педагошком асистенту и андрагошком асистен-
ту („Сл. гласник РС“, бр. 87/19). Лице које има 
савладан програм обуке у складу са Правил-
ником о педагошком асистенту („Сл. гласник 
РС“ бр. 11/10) или модуларни Програм обуке 
за педагошког асистента из 2016. године, сма-
тра се да има савладан програм обуке у скла-
ду са Правилником о педагошком асистенту и 
андрагошком асистенту („Сл. гласник РС“ бр. 
87/19) за педагошког асистента за децу и уче-
нике ромске националности којима је потребна 
додатна подршка у образовању.

ОСТАЛО: Докази које кандидати треба да 
доставе уз пријаву на конкурс: 1) попуњен 
пријавни формулар са интернет сајта Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја (htp://www.mpn.gov.rs); 2) оригинал или 
оверену копију дипломе о стеченом образо-
вању; 3) оригинал/оверену копију уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци); 4) 
оригинал/оверену копију извода из матичне 
књиге рођених; 5) оригинал/ оверену копију 
уверења о неосуђиваности (уверење надлеж-
не полицијске управе не старије од месец 
дана); 6) оригинал/ оверену копију сертифи-
ката/потврде Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја о савладаном програ-
му обуке за педагошког асистента; 7) доказ 
о познавању српског језика на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад (овај се доказ 
не прилаже уколико је кандидат стекао обра-
зовање на српском језику, а уколико га није 
стекао на српском језику дужан је да прило-
жи доказ да је положио испит из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске 
установе – диплома/уверење издато на срп-
ском језику кој се прилаже као доказ да је 
стекао образовање на српском језику сматра 
се доказом о познавању српског језика); 8) 
доказ о познавању ромског језика; 9) кратку 
биографију / ЦВ. Доказ о о здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Конкурс за пријем 
у радни однос спроводи Конкурсна комисија 
и доноси решење о избору кандидата. Канди-
дати чије су пријаве благовремене и потпуне 
и уз које су приложени сви потребни докази 
и који испуњавају услове за оглашено рад-
но место, а који су ушли у ужи избор упућују 
се на психолошку процену коју врши врши 
надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака, оче-
му ће учесници конкурса бити обавештени на 
контакт телефоне које су навели у пријавама. 
Разговор са кандидатима ће обавити Конкурс-
на комисија у просторијама школе, с тим што 
ће кандидати о датуму и времену бити оба-
вештени на контакт телефоне које су навели у 
пријавама. Неразумљиве, непотпуне, неблаго-
времене пријаве и пријаве уз које нису прило-

жени сви тражени докази у оригиналу или ове-
реној фотокопији биће одбачене закључком 
Конкурсне комисије. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији “Послови”. У пријави обавезно навести 
контакт телефон ради евентуалног контакта и 
упућивања на психолошку процену кандидата. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Биографију са пријав-
ним формуларом и приложеним доказима сла-
ти на адресу школе или непосредно, предајом 
у канцеларији секретара школе, са назнаком 
„За конкурс”. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и преко 
телефона 016/821-135.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
16000 Лесковац, Влајкова 24

тел. 016/215-771

Наставник географије
са 17,50% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, за рад у седишту школе 
у Лесковцу и територијално издвојеним 

одељењима у Лебану

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из члана 24 Закона о раду 
(“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 и 113/17), кандидат тре-
ба да испуњава и посебне услове предвиђене 
одредбама члана 139, 140, 142 и 144 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/2018- I и II др.
закон, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС – Просветни гласник“, бр. 1/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18) и то: 
професор географије, дипломирани географ, 
професор географије и историје, дипломира-
ни професор биологије и географије, дипло-
мирани професор географије и информатике, 
професор биологије – географије, професор 
физике – географије, професор географије – 
информатике, дипломирани професор геогра-
фије-мастер, дипломирани географ-мастер, 
мастер географ, мастер професор географије, 
мастер професор биологије и географије, 
мастер професор географије и информатике, 
дипломирани географ - просторни планер; 
лица која су стекла академско звање мастер, 
односно дипломирани мастер треба да имају 
завршене основне академске студије на сту-
дијским програмима из области математике 
или примењене математике (са положеним 
испитом из предмета геометрија или осно-
ви геометрије) или двопредметне наставе 
математике и физике односно математике и 
информатике; 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена 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 родоскрнуће, за кривична дела при-
мања мита или давања мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де; протв правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
да има држављанство Републике Србије; 5. да 
зна српски језик, односно да је стекао средње, 
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више или високо образовање на српском јези-
ку или да је положило испит из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске 
установе; 6. да има савладан програм обуке 
за оспособљавање директора, наставника, 
стручног сарадника и андрагошког асистен-
та за рад са одраслима „Интегрални програм 
обуке за остваривање програма функционал-
ног основног образовања одраслих“ – Модул 
1. Основне андрагошке вештине и Модул 2 
Обука наставника за остваривање наставног 
плана и програма за ФООО – географије (иза-
брани кандидат који нема савладан програм 
обуке биће дужан да савлада програм у закон-
ском року). Потребна документа која канди-
дат треба приложити уз пријаву: 1. попуњен 
пријавни формулар са интернет сајта Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја; 2. пријава која треба са садржи биогра-
фија кандидата (између осталог и податке: 
презиме и име, име оца, име мајке, девојач-
ко презиме мајке, јединствени матични број 
грађана, адресу становања, место рођења, 
девојачко презиме и контакт телефон); 3. 
диплома о стеченом одговарајућем образо-
вању, оригинал или оверена фотокопија; лица 
која су стекла академско звање мастер, однос-
но дипломирани мастер треба да имају завр-
шене основне академске студије студијског 
програма: географија, дипломирани географ, 
професор географије, двопредметне студије 
биологије и географије или двопредметне 
студије географије и информатике; лица из 
претходног става уз пријаву достављају дока-
зе о стеченом одговарајућем образовању, и 
то: диплома о стеченом образовању мастер, 
односно дипломирани мастер - оригинал или 
оверена фотокопија, и диплома о стеченом 
образовању основне академске студије - ори-
гинал или оверена фотокопија, 4. уверење 
надлежног МУП-а којим кандидат доказује да 
није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) 
Закона о основама система образовања и вас-
питања и да није утврђено дискриминаторно 
понашање, оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од дана објављивања конкурса; 5. 
уверење надлежног суда да није подигнута 
оптужница и поднет оптужни предлог; 6. уве-
рење о држављанству Републике Србије, не 
старије од шест месеци, оригинал или овере-
на фотокопија; 7. доказ да је стекао образо-
вање на српском језику или је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (диплома издата 
на српском језику која се прилаже као доказ 
сматра се доказом о знању српског језика). 
Кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику знање српског језика доказују 
потврдом одговарајуће високошколске устано-
ве да су положили испит из српског језика, 
оригинал или оверена фотокопија; 8. извод 
из матичне књиге рођених на трајно важећем 
обрасцу, оригинал или оверена фотокопија; 9. 
доказ о савладаном програму обуке за оспо-
собљавање директора, наставника, стручног 
сарадника и андрагошког асистента за рад са 
одраслима: „Интегрални програм обуке за ост-
варивање програма функционалног основног 
образовања одраслих“ – Модул 1. Основне 
андрагошке вештине и Модул 2. Обука настав-
ника за остваривање наставног плана и про-
грама за ФООО- математика - оригинал или 
оверена фотокопија (пријава које не садржи 
наведени документ неће се сматрати непот-
пуном, а изабрани кандидат биће у обавези 
да у законском року савлада програм обуке); 
10. доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности (лекарско уверење) за рад са 
децом и ученицима се доставља пре закљу-
чења уговора о раду.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Посло-
ви“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање (благовременом 
пријавом сматраће се пријава која је преда-
та у року утврђеном конкурсом, а потпуном 
пријавом сматраће се пријава која у прилогу 
садржи документа којима кандидат доказује 
да испуњава услове назначене у конкурсу). 
Фотокопије докумената које нису оверене од 
стране надлежног органа неће се узети у раз-
матрање. Пријаве са доказима о испуњености 
услова конкурса доставити лично школи рад-
ним даном од 09.00 часова до 12.00 часова 
или препорученом пошиљком на адресу школе 
са назнаком „Конкурс за географију“. Пријаве 
са достављеном документацијм се не враћају 
и задржавају се у архиви школе. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор, биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба запошљавања применом стандардизова-
них поступака. О времену и месту психолош-
ке процене кандидати ће бити обавештени 
телефоном који су навели у пријави. Конкур-
сна комисија школе обавља разговор са кан-
дидатима са листе кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос. Разговор ће 
се обавити у просторијама школе, а о времену 
обављања разговора кандидати ће бити оба-
вештени телефоном који су навели у прија-
ви. Пријављени кандидати писмено ће бити 
обавештени о избору кандидата, у складу са 
законом. Све информације о конкурсу могу 
се добити лично у школи или на телефон: 
016/215-771.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
16000 Лесковац 

Саве Ковачевића 69
тел. 016/218-980

Наставник предметне наставе – 
српски језик

са 22,22% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, до повратка са боловања, 

а најдуже до 31.08.2022. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Канди-
дат мора да испуњава услове у складу са чл. 
139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и члана 3 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи (“Сл. 
гласник РС – Просветни гласник” бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021 и 4/2021); да има одговарајуће висо-
ко образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), 
и то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; на основним студија-
ма у трајању од најмање 4 године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10.09.2005 године; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у 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 при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-

ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство РС. Уз пријаву на конкурс 
кандидати достављају: пријавни формулар 
Министарства просвете (формулар се може 
преузети са веб-адресе Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја: http://www.
mpn.gov.rs); оригинал или оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченом образовању 
ако није издата диплома; оригинал или овере-
не копије уверења о неосуђиваности не ста-
рије од 6 месеци (извод из казнене евиденције 
МУП-а РС); оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству (не старије од 6 
месеци), оригинал или оверена копија изво-
да из матичне књиге рођених. Доказ да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, иза-
брани кандидат ће доставити пре закључења 
уговора о раду. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја РС, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом доставља ОШ “Вук Караџић”Лесковац, 
Саве Ковачевића 69, у року од 8 дана од дана 
објављивања у листу „Послови“. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор, у року од 8 дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са учени-
цима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Уколико је већ извршена психо-
лошка процена способности (у периоду од 6 
месеци пре истека рока за пријаву на овај кон-
курс), кандидат ће у пријави назначити када 
и где је извршена. Решење о избору канди-
дата донеће конкурсна комисија, у року од 8 
дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Пријавни формулар и потребну доку-
ментацију треба послати на адресу ОШ „Вук 
Караџић“ Лесковац, Саве Ковачевића 69 или 
лично. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, радним данима 
од 10-12 часова и на тел.016/218-980.

ТШ „РАДЕ МЕТАЛАЦ“
16000 Лесковац 

Димитрија Туцовића бб
тел. 016/234-612

Наставник машинске групе предмета
са 67% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наве-
деном занимању.

Наставник електротехничке групе 
предмета

са 33% радног времена, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у 
наведеном занимању. За оба наведена рад-
на места кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 и члана 140 став 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, број 88/17, 27/18 и 10/19, 
6/20, Правилника о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју 
рада Машинство и обрада метала („Сл. глас-
ник РС – Просветни гласник“, бр. 4/18) и Пра-
вилника о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Електро-
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техника („Сл. гласник РС – Просветни глас-
ник“, бр. 4/18, 13/18); да има одговарајуће 
високо образовање; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство РС; 
да зна српски језик и језик на којем се ост-
варује васпитно-образовни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства и зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом 
достављају потребну документацију: овере-
ну фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми као доказ да имају одговарајуће оба-
зовање или уверење о стеченом образовању 
(ако диплома није уручена) не старије од 6 
месеци, кандидати који су високо образо-
вање стекли након 10.09.2005. године подно-
се оверену фотокопију дипломе основних и 
мастер студија, оригинал или оверену фото-
копију извода иза матичне књиге рођених (не 
старије од 6 месеци у односу на дан истека 
конкурса), оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству као доказ да имају 
држављанство РС (не старије од 6 месеци у 
односу на дан истека конкурса), оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављан-
ству као доказ да имају држављанство РС (не 
старије од 6 месеци у односу на дан истека 
конкурса), уверење из казнене евиденције 
МУПа да нема осуде (не старије од 6 месе-
ци у односу на дан истека конкурса), доказ о 
знању српског језика, осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на том јези-
ку или су положили испит из српског језика 
по програму одговарајуће школске устано-
ве, лекарско уверење о психчкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученици-
ма подноси се пре закључења уговора о раду 
са изабраним кандидатом. Конкурс спрово-
ди конкурсна комисија коју именује дирек-
тор у складу са Законом. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос из члана 139 Закона у року од 8 
дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Кандидати који буду испуњавали услове кон-
курса и изабрани у ужи избор упућују се на 
психолошку процену психофизичких способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за запошљавање, у року од 8 дана 
од дана истека рока за подношење пријава. 
Конкурсна комисија сачињава листу канида-
та који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос у року од 8 дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе из претходног става и доноси решење 
о избору кандидата у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса, на адресу наведеној 
у наслову: Техничка школа „Раде Металац“, 
Димитрија Туцовића бб, 16000 Лесковац. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити од секретара школе, 
путем телефона: 016/234-612.

ПУ „МИЛКА ДИМАНИЋ“
16210 Власотинце, 12. бригаде 34

Кувар – посластичар

УСЛОВИ: 1. средње образовање угоститељске 
струке (III или IV стручне спреме), 2. поседo-
вање психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима; 3. 
неосуђиваност правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и закривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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 лице није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. поседовање 
држављанства Републике Србије; 5. знање 
српског језика и језика на којем остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛO: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који преузимају са званичне интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Уз пријав-
ни формулар, кандидати достављају и овере-
ну копију дипломе или уверења о стеченом 
образовању (III или IV стручне спреме); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рену копију), уверење о држављанству РС 
(оригинал или оверену копију не старије од 
шест месеци); уверење о неосуђиваности за 
кривична дела из чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
из казнене евиденције МУП-а (не старије од 
шест месеци); доказ о знању српског језика на 
којем се изводи васпитно-образовни рад (уко-
лико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику); лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима, (доставља пре закључења 
уговора о раду кандидат који заснује радни 
однос по конкурсу). Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови“. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Својеручно потписане пријаве 
са контакт подацима и са потребном докумен-
тацијом треба доставити поштом или предати 
лично на горенаведену адресу, са назнаком 
„Конкурс за пријем у радни однос“. Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Кандидати који не буду 
изабрани документацију могу преузети код 
секретара у ПУ „Милка Диманић“ Власотинце. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара предшколске установе и преко 
телефона 016/875-425.

ЛОЗНИЦА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЦРВЕНКАПА” 

15318 Мали Зворник, Дринска 7

Васпитач

УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање 
за васпитача стечено на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије, мастер струковне студије) и 

специјалистичке струковне студије по пропи-
сима који су уређивали високо образовање у 
периоду од 10. септембра 2005. године до 7. 
октобра 2017. године; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; на студијама првог сте-
пена (основне струковне студије, основне ака-
демске студије или специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године 
или више образовање – васпитач, у складу са 
законом; да има дозволу за рад (лиценцу); да 
испуњава услове из члана 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања.

Спремачица вешерка

УСЛОВИ: да кандидат има основно обзаро-
вање, да испуњава услове из члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се налази 
на сајту Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, кандидати су дужни да прило-
же следећу документацију: оверену фотокопију 
или препис дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању (за радно место васпитач), однос-
но оверену фотокопију или препис сведочан-
ства о завршеној основној школи (за радно 
место спремачица – вешерка); оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испи-
ту, односно испиту за лиценцу (за радно место 
васпитач), оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци), оригинал или фото-
копију извода из матичне књиге рођених (нови 
образац), доказ о знању српског језика (доказ 
је диплома издата на српском језику) уколико 
одговарајуће образовање није стечено на срп-
ском језику – уверење високошколске установе 
да зна српски језик као језик на којем се оства-
рује васпитно-образовни рад, уверење односно 
извод из казнене евиденције (уверење МУП-а) 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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 дис-
криминаторно понашање (не старије од шест 
месеци). Изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду дужан је да достави лекарско 
уверење. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у листу „Посло-
ви“. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара установе, телефон 
015/471-092. Пријаве на конкурс са потпуном 
документацијом доставити лично или поштом 
на горенаведену адресу. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АНТА БОГИЋЕВИЋ”

15300 Лозница, Јанка Веселиновића 6
тел. 015/882-178

e-mail: osabogicevic@mts.rs

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба 
да испуњава услове прописане чл. 122, чла-
ном 139 и чланом 140 ставови 1 и 2 Закона 
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о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 – др.за-
кони, 10/2019, 6/2020), у даљем тексту Закон 
и то: да има одговарајуће високо образовање: 
на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке 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 интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука 
(мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета); 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, за наставника основне школе, педаго-
га и психолога; најмање 8 година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; да 
има дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника; да има обуку и положен 
испит за директора установе (изабрани кан-
дидат који нема положен испит за директора 
дужан је да га положи у року од 2 године од 
дана ступања на дужност); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном 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 малолет-
ног 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 про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад; изузетно, ако 
се на конкурс не пријави ниједан кандидат 
са одговарајућим образовањем из члана 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, дужност директора може 
да обавља лице које има одговарајуће обра-
зовање из члана 140 став 3 истог Закона, то 
јест високо образовање стечено на студијама 
првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем, за наставника те врсте 
школе, дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање десет годи-
на рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Уз пријаву на конкурс (пријавни 
формулар је на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја – http://www.mpn.gov.rs) кандидат је 
обавезан да приложи следећу документацију: 
оригинал или оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању (кандидати који су стекли 
образовање по прописима о високом образо-
вању почев од 10.09.2005. године достављају 
оверену фотокопију дипломе и мастер и основ-
них студија); оригинал или оверен препис или 
оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лицен-
цу; оригинал или оверен препис или оверену 
фотокопију уверења о положеном испиту за 

директора установе (уколико кандидат не под-
несе уверење о положеном испиту за дирек-
тора школе, пријава се неће сматрати непот-
пуном, а кандидат изабран за директора који 
нема положен испит за директора школе дужан 
је да исти положи у року од две године од дана 
ступања на дужност); потврду о радном стажу 
– доказ да кандидат има најмање 8 година рад-
ног стажа у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања, односно за лице које испуњава 
услове из члана 122 став 6 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања потврду 
да има најмање 10 година радног искуства у 
области образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања, (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверена 
фотокопија не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених издат на прописаном 
обрасцу са холограмом (оригинал или оверена 
фотокопија), лекарско уверење да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (не старије од 6 месе-
ци, оригинал или оверена фотокопија); доказ 
о знању српског језика (доказ доставља само 
кандидат који одговарајуће образовање није 
стекао на српском језику, а доказује се потвр-
дом одговарајуће високошколске установе да 
је кандидат положио испит из српског језика у 
оригиналу или овереној фотокопији не старији 
од шест месеци); радну биографију са кратким 
прегледом кретања у служби, уверење да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
наведена кривична дела из члана 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверена фотокопија); уверење надлеж-
ног суда да против кандидата није покренута 
истрага нити је подигнута оптужница, не ста-
рије од 6 месеци (оригинал или оверена фото-
копија); доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата уколико је надзор 
вршен (фотокопију извештаја просветног савет-
ника оверена печатом школе у којој је вршен 
надзор, подносе само кандидати који поседују 
извештај). Уколико се на конкурс пријави лице 
које је претходно обављало дужност дирек-
тора установе, дужно је да достави резултате 
стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања (фотокопија извештаја 
оверена печатом школе у којој је вршен над-
зор). Пријаве са потребном документацијом о 
испуњености услова достављају се поштом или 
лично, у затвореним ковертама, на адресу шко-
ле: Основна школа „Анта Богићевић”, 15300 
Лозница, Јанка Веселиновића 6, са назнаком: 
„За конкурс за директора школе – не отва-
рај”. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање. 
Ближа обавештења могу се добити код секрета-
ра школе, на број телефона: 015/882-178.

НИШ

ПРВА НИШКА ГИМНАЗИЈА
„СТЕВАН СРЕМАЦ“

18000 Ниш, Вожда Карађорђа 27

Наставник енглеског језика
за 4 часа недељне наставне норме, на 
одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани 
филолог за енглески језик и књижевност; 
професор енглеског језика и књижевности и 
италијанског језика и књижевности; професор 
енглеског језика и књижевности и немачког 
језика и књижевности; дипломирани филолог 
англиста; дипломирани професор енглеског 
језика и књижевности; мастер филолог (сту-
дијски програм Англистика; студијски програм 
или главни предмет, односно профил Енглески 
језик и књижевност); мастер професор језика 
и књижевности (студијски програм или глав-
ни предмет, односно профил Енглески језик 
и књижевност); мастер професор предметне 
наставе; лица која су стекла академско звање 
мастер морају да имају претходно завршене 
основне академске студије из области пред-
мета, односно на студијским групама/про-
грамима: Језик, књижевност, култура, модул 
Енглески језик и књижевност; Енглески језик 
и књижевност; Англистика; Енглески језик и 
књижевност са другом страном филологијом.

Наставник немачког језика
за 14 часова недељне наставне норме, 

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: професор, односно дипломира-
ни филолог за немачки језик и књижевност; 
професор немачког језика и књижевности; 
професор енглеског језика и књижевности и 
немачког језика и књижевности; мастер фило-
лог (студијски програм или главни предмет, 
односно профил Немачки језик и књижев-
ност); мастер професор језика и књижев-
ности (студијски програм или главни предмет, 
односно профил Немачки језик и књижев-
ност); мастер професор предметне наставе. 
Лица која су стекла академско звање мастер, 
морају да имају претходно завршене основне 
академске студије из области предмета, однос-
но на студијским групама/програмима: Језик, 
књижевност, култура, модул Немачки језик и 
књижевност; Немачки језик. У радни однос у 
установи може да буде примљено лице, под 
условима прописаним чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
и Уредбом о каталогу радних места у јавном 
службама и другим организацијама у јавним 
сектору („Сл. гл. РС“, бр. 81/17, 6/18 и 43/18), 
и то ако: има одговарајуће образовање; има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; има држављанство Републике 

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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Србије; зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад. Услови из ста-
ва 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. Поред општих услова прописаних Зако-
ном о раду, кандидат за наставника треба да 
има стечено одговарајуће високо образовање 
у складу са чл. 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Лице 
из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана 
мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета. 
Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице 
са стеченим одговарајућим високим образо-
вањем на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалис-
тичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем. Кан-
дидати 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. Одлуку о избору 
кандидата донеће Конкурсна комисија након 
добијања резултата психолошке процене кан-
дидата, у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Неће се разматра-
ти пријаве које су неблаговремене, непотпуне, 
уз које нису приложени докази који се траже 
конкурсом, као ни пријаве оних кандидата који 
не испуњавају услове у погледу образовања, 
врсте и степена стручне спреме. Подаци који 
се прикупљају биће искоришћени искључиво у 
сврху обраде података у конкурсном поступку 
у складу са Законом о заштити података о лич-
ности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Докумен-
тација: пријавни формулар са интернет сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, потписана биографија кандидата, 
извод из матичне књиге рођених, оригинал/
оверена копија дипломе, оригинал/оверена 
копија уверења о држављанству, оригинал/
оверена копија уверења о неосуђиваности из 
суда и МУП-а, као и други прилози којима кан-
дидат доказује да испуњава услове конкурса 
подносе се у року од 8 дана од дана објављи-
вања на адресу: Прва нишка гимназија „Сте-
ван Сремац” Ниш, Вожда Карађорђа 27. Кон-
такт тел. 018/527-622.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЛАНЕ”

18220 Алексинац, Мишићева 1

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: више образовање, VI степен струч-
не спреме, школа за васпитаче или основне 
трогодишње струковне или академске сту-

дије (180 ЕСПБ); да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом; да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовни-васпитни рад. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. 
Потребна документација: CV; оверена фото-
копија дипломе о стеченој стручној спреми; 
оверена фотокопија додатка диплома (уколи-
ко је кандидат поседује); оригинал или ове-
рена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених; лекарско уверење 
(изабрани кандидат доставља пре закљу-
чења уговора о раду); оригинал или оверена 
фотокопија уверења да лице није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање 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 сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (уверење полицијске 
управе из казнене евиденције МУП-а и из 
надлежног суда). Пријаве слати на адресу са 
назнаком „Пријава на конкурс за радно место 
васпитач”.

Мајстор одржавања – возач

УСЛОВИ: средње образовање – III степен 
стручне спреме, машинбравар, металостругар, 
електромеханичар за машине, ауто-механичар, 
ратар-техничар или било које друго занимање; 
возачка дозвола Б категорије; без обзира на 
радно искуство; да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад; да 
зна српски језик и језик на којем остварује 
образовни-васпитни рад. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају установи. Потребна доку-
ментација: CV; оверена фотокопија дипломе 
о стеченој стручној спреми; оверена фотоко-
пија возачке дозволе Б категорије; оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству; оригинал или оверена фотокопија извода 
из матичне књиге рођених; лекарско уверење 
(изабрани кандидат доставља пре закљу-
чења 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (уверење полицијске управе из каз-
нене евиденције МУП-а и из надлежног суда). 
Пријаве слати на адресу са назнаком: „Пријава 
на конкурс за радно место мајстор одржавања/
возач”.

Спремач/ица
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа – основ-
но образовање; да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад; да 
зна српски језик и језик на којем остварује 
образовни-васпитни рад. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. Потребна докумен-
тација: CV; оверена фотокопија сведочанства 
о завршеној основној школи; оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених; лекарско уверење 
(изабрани кандидат доставља пре закљу-
чења 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (уверење полицијске управе из каз-
нене 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 разма-
трање. Пријаве слати на адресу са назнаком 
„Пријава на конкурс за радно место спремач/
ица”, Предшколска установа “Лане”, Мишићева 
1, 18220 Алексинац. Телефон: 018/4804-827 и 
018/4804-949.

НОВИ ПАЗАР

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ“
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб.

тел. 020/320-417

Наставник физике
на одређено време до истека мандата 

директора школе

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове 
за пријем у радни однос утврђене чланом 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. 
закон и 6/2020), и то ако: 1) имају одгова-
рајуће образовање, 2) имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у 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 про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) имају држављанство Републике 
Србије; 5) знају српски језик и језик на коме 
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се остварује образовно- васпитни рад. Услови 
из става 1 члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања доказују се при-
ликом пријема у радни однос и проверавају 
се у току рада. Доказ о испуњености услова 
из става 1 тачке 1, 3 и 5 члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 
1 тачка 2 овог члана пре закључења уговора 
о раду. Рок за доставу пријава на конкурс је 
8 дана и почиње да тече од дана објављи-
вања у листу „Послови“. Кандидати треба 
да доставе: пријаву на конкурс са основним 
биографским подацима (за заснивање рад-
ног односа, својеручно потписана); одштам-
пан и попуњен пријавни формулар преузет 
са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
РС, у делу „Ново на сајту”, на адреси: http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc. Уз пријаву 
на конкурс кандидати су у обавези достави-
ти: 1. оригинал или оверену копију дипломе, 
односно уверење којим доказује одговарајуће 
високо образовање; 2. оригинал уверење о 
држављанству не старије од шест месеци; 3. 
оригинал извод из матичне књиге рођених, не 
старији од шест месеци; 4. одговарајући доказ 
којим се доказује познавање језика на коме 
се остварује образовно- васпитни рад (позна-
вање српског и босанског језика), сходно 
члану 139 става 1 тачке 5 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020); 5. 
уверење да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. Пријаве са потребним документима 
слати на адресу: Основна школа „Јован Јова-
новић Змај”, Нови Пазар, Вука Караџића бб, 
36300 Нови Пазар, са назнаком „За конкурс” 
или лично доставити управи школе. Пријаве 
кандидата који не испуњавају услове конкурса 
у погледу прописаног степена и врсте обра-
зовања, одговарајућег високог образовања 
и прописаног занимања (стручног назива) 
и које су непотпуне (не садрже сва тражена 
документа прописана конкурсом) и неблаго-
времене, неће се примати, односно узимати у 
разматрање приликом одлучивања о пријему у 
радни однос. Информације о конкурсу могу се 
добити на телефон: 020/320-417.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
36300 Нови Пазар

Генерала Живковића бб
тел. 020/385-709, 020/385-710

1) Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

2 извршиоца

2) Наставник математике
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

2 извршиоца

3) Наставник информатике и 
рачунарства

са 60% радног времена, на одређено 
време ради замене запосленог који је 

решењем директора школе именован за 
помоћника директора школе, а најдуже 

до 31.08.2022. године

4) Наставник технике и технологије
са 40% радног времена, на одређено 
време ради замене запосленог који је 

решењем директора школе именован за 
помоћника директора школе, а најдуже 

до 31.08.2022. године

5) Радник на одржавању хигијене
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

6) Радник на одржавању хигијене
са 75% радног времена, на одређено 

време, а најдуже до 31.08.2022. године

Услови за радна места 1, 2, 3 и 4: Кан-
дидат мора да испуњава услове предвиђене 
чл. 139, 140, 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
број 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 – Просвет-
ни гласник“, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021 и 4/2021). У радни однос могу бити 
примљена лица која испуњавају одређене 
услове: поседују одговарајуће образовање: 1) 
на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке 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 интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука, 
при чему мора да има завршене студије првог 
степена из научне односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу пред-
мета. 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Кандидат мора да има: 1. 
одговарајуће образовање; 2. психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици; одузимање малолетног 
лица, запуштење и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће; за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривично дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
има држављанство Републике Србије; 5. зна 
српски језик и језик (босански) на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Услови из 
става 1 члан 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања доказују се прили-
ком 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 доказ из става 1 тачка 2 овога 
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, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова.

Услови за радна места 5 и 6: У радни однос 
може да буде примљено лице под условима 
прописаним законом и ако има: 1. основно 
образовање; 2. психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3. да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици; одузимање малолетног 
лица, запуштење и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће; за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривично дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. има 
држављанство Републике Србије; 5. зна језик 
на којем се остварује-образовни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи са потреб-
ном документацијом. Проверу психофизич-
ких способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана 
објављивања у листу „Послови“. Пријаве сла-
ти на адресу: ОШ „Вук Караџић“ Нови Пазар, 
Генерала Живковића бб. Телефон: 020/385-
710 и 385-709, од 09 до 14 часова.

НОВИ СА Д

ОШ „ШАМУ МИХАЉ“
21226 Бачко Петрово Село

Др Имреа Киша 34

Педагошки асистент
на одређено време за школску 

2021/2022. годину

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице под условима прописаним законом и 
то ако: има одговарајуће образовање – IV 
степен стручне спреме и завршена обука за 
педагошког асистента; има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у 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 при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; ) има 
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држављанство Републике Србије; зна српски 
језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад (мађарски), познавање ром-
ског језика је пожењно. Наведени услови се 
доказују приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова из става 3 тач. 1), 3)–5) овог чла-
на саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се 
пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Пријава на конкурс се састоји од: 
оверене фотокопије дипломе/уверење о 
школској спреми уверење о некажњавању 
лица, уверења о држављанству, извода из 
матичне књиге рођених; доказа о знању срп-
ског језика и језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад (мађарски језик); доказа 
о савладаној обуци за педагошког асистента; 
пријавног формулара (са званичне странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја). Кандидати који су изабрани у ужи 
изор упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Одлуку о избору кандидата донеће конкурсна 
комисија након добијања резултата психо-
лошке процене кандидата, у року од 8 дана 
од дана обављеног разговора са кандидатом. 
Неће се разматрати пријаве које су неблаго-
времене, уз које нису приложени докази који 
се траже конкурсом, као ни пријаве оних кан-
дидата који не испуњавају услове у погледу 
образовања, врсте и степена стручне спреме. 
Подаци који се прикупљају биће искоришћени 
искључиво у сврху обраде података у конкур-
сном поступку, у складу са Законом о зашти-
ти података о личности („Сл. гласник РС“, 
бр. 87/18). Пријаве доставити на горенаведе-
ну адресу, са назнаком радног места на који 
се кандидат пријављује. Рок за пријаву је 10 
дана од дана објављивања огласа у недељном 
листу „Послови“. Ближе информације могу се 
добити на телефон: 021/6903-039.

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 
Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Англистика
Одсек за англистику

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Англистика
Одсек за англистику

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Германистика
Одсек за германистику

Лектор за ужу научну област 
Германистика

Одсек за германистику

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Класичне науке (Историја 

старог века).
Одсек за историју

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Светска и компаративна 

књижевност са теоријом 
књижевности

Одсек за компаративну књижевност

Асистент са докторатом за ужу 
научну област Информатика

Одсек за медијске студије

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Психологија (предмети 

из области Менталног здравља, 
Развојна психологија на мађарском 

наставном језику, Педагошка 
писхологија на мађарском језику) 

Одсек за психологију

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Романистика (предмети из 
области Традуктологије, Историје 

француског језика)
Одсек за романистику

Асистент са докторатом за ужу 
научну област Романистика 

(предмети из области: Шпански 
језик) 

Одсек за романистику

Асистент са докторатом за ужу 
научну област Романистика 

(предмети из области Француска 
књижевност и Италијански језик) 

Одсек за романистику

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Српска и јужнословенске 

књижевности са теоријом 
књижевности

Одсек за српску књижевност

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Српска и јужнословенске 

књижевности са теоријом 
књижевности

Одсек за српску књижевност

Наставник (сва звања) за ужу 
научну област Општа и мађарска 

лингвистика
Одсек за хунгарологију

Асистент за ужу научну област 
Историја мађарске књижевности 
са компаратистиком и теоријом 

књижевности (ближа област 
интересовања: теорија жанрова – 
књижевност и популарна култура) 

Одсек за хунгарологију

УСЛОВИ: За наставника (сва звања) – уни-
верзитетски професор: оверену фотоко-
пију дипломе о завршеним основним, мас-
тер (магистарских) и докторским студијама/
диппломе о стеченом научном називу докто-
ра наука; биографију састављену на основу 
упитника који се може преузети са веб-сајта 
Факултета http: //www.uns.ac.rs/index.php/
univerzitet/javnost-rada-2/dokumenti/aktiuns/
category/45-izbor-u-zvanje (подаци о кандида-
ту пријављеном на конкурс за избор у звање 
наставника Универзитета) у папирном обли-
ку и на ЦД-у; податке о досадашњем раду; 
списак стручних и научних радова као и саме 
радове (у папирном или електронском обли-
ку на ЦД-у); друге прилоге којим се доказује 
испуњеност услова за избор у звање наставни-
ка, а који су предвиђени Правилником о бли-
жим минималним условима за избор у звања 
наставника Универзитета у Новом Саду https: 
//www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/javnost-
rada-2/dokumenti/aktiuns/category/35-pravilnici.

За асистента: оверену фотокопију дипломе о 
завршеним основним и мастер студијама или 
магистарским студијама; потврду да су уписа-
ни на докторске студије или потврду да је тема 
докторске дисертације одобрена (за кандида-

те који завршвају докторат по раније важећим 
прописима); биографију састављену на основу 
упитника који се може преузети са веб-сајта 
Факултета http: //www.ff.uns.ac.rs/sr/fakultet/
organi-fakulteta/izborno-vece у папирном обли-
ку и на ЦД-у (извештај о пријављеним канди-
датима за избор у звање сарадника; кандидат 
попуњава податке од II до VII); податке о 
досадашњем раду; списак стручних и научних 
радова као и саме радове.

За асистента са докторатом: оверену фотоко-
пију дипломе о завршеним основним, мастер 
студијама или магистарским студијама и док-
торским студијама; биографију састављену 
на основу упитника који се може преузети са 
веб-сајта Факултета http: //www.ff.uns.ac.rs/sr/
fakultet/organi-fakulteta/izborno-vece у папир-
ном облику и на ЦД-у (извештај о пријавље-
ним кандидатима за избор у звање сарадни-
ка; кандидат попуњава податке од II до VII); 
податке о досадашњем раду; списак стручних 
и научних радова као и саме радове. Ближи 
услови за избор у звање наставника одређе-
ни су члановима 123-128 Статута Филозофског 
факултета, Правилником о ближим минимал-
ним условима за избор у звања наставни-
ка Универзитета у Новом Саду https: //www.
uns.ac.rs/index.php/univerzitet/javnost-rada-2/
dokumenti/aktiuns/category/35-pravilnici и Ста-
тутом Универзитета у Новом Саду.

За асистента са докторатом за ужу научну 
област Информатика: оверену фотокопију 
дипломе о завршеним основним, мастер сту-
дијама или магистарским студијама, оверену 
фотокопију дипломе о завршеним докторс-
ким студијама или стећеном научном нази-
ву доктор наука из области Информатике/
Индустријског инжењерства и инжењерског 
менаџмента; биографију састављену на осно-
ву упитника који се може преузети са веб-сајта 
Факултета http: //www.ff.uns.ac.rs/sr/fakultet/
organi-fakulteta/izborno-vece у папирном обли-
ку и на ЦД-у (извештај о пријављеним канди-
датима за избор у звање сарадника; кандидат 
попуњава податке од II до VII); податке о 
досадашњем раду; списак стручних и научних 
радова као и саме радове. Ближи услови за 
избор у звање наставника одређени су члано-
вима 123-128 Статута Филозофског факултета, 
Правилником о ближим минималним условима 
за избор у звања наставника Универзитета у 
Новом Саду https: //www.uns.ac.rs/index.php/
univerzitet/javnost-rada-2/dokumenti/aktiuns/
category/35-pravilnici и Статутом Универзитета 
у Новом Саду.

За лектора: оверену фотокопију дипломе о 
завршеним основним и мастер студијама или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом висо-
ком образовању из одговарајуће области сте-
чену према раније важећим прописима; био-
графију састављену на основу упитника који 
се може преузети са веб-сајта Факултета http: 
//www.ff.uns.ac.rs/sr/zaposleni/formulari/obrasci-
za-pisanje-referata (извештај за избор у звање 
сарадника) у папирном облику и на ЦД-у; 
податке о досадашњем раду; списак стручних 
и научних радова као и саме радове. Ближи 
услови за избор у звање сарадника одређени 
су члановима 129-132 Статута Филозофског 
факултета.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања у листу „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Пријаве са доказима 
о испуњавању услова доставити на адресу: 
Филозофски факултет Нови Сад, Др Зорана 
Ђинђића 2.
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ОШ „МИХАЈЛО ПУПИН“
21203 Ветерник

Краља Александра 38
тел. 021/821-035

e-mail: osmihajlopupin@neobee.net

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде 
изабрано лице које испуњава следеће усло-
ве прописане чл. 122, 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 
6/2020), и то: одговарајуће високо образо-
вање: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковане сту-
дије, специјалистичке академске студие) и 
то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука – у ком случају је неопход-
на завршеност студија првог степена из нау-
чне, односно стручне области одговарајућег 
предмета, односно групе предмета; на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 
лиценцу за директора школе (кандидат који 
ту лиценцу не поседује може бити изабран, 
али ће бити дужан да испит за директора 
положи у року од две године од дана сту-
пања на дужност); да има дозволу за рад – 
лиценцу, односно положени стручни испит 
за наставника, педагога или психолога, и 
то за рад у школи; да има најмање 8 (осам) 
година радног стажа у установи на послови-
ма образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца, као и за кри-
вична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, а кри-
вична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Уколи-
ко се на конкурс не пријави ниједан кандидат 
са одговарајућим образовањем из члана 140 
ст. 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, за директора школе може 
бити изабрано и лице које, уз испуњеност 
осталих горе наведених услова, има одгова-
рајуће образовање из члана 140 став 3 истог 
закона, то јест високо образовање стечено 
на студијама првог степена (основне академ-
ске студије, односно струковне и специјалис-
тичке струковне студије) или на студијама у 
трајању од три године, или више образовање, 
за наставника основне школе, дозволу за рад 
наставника, обуку и положен испит за дирек-
тора школе и најмање десет година рада на 
пословима васпитања и образовања у устано-
ви, после стеченог одговарајућег образовања. 

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву 
на конкурс приложе следеће доказе: 1. ори-
гинал или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; 2. оригинал или оверену 
фотокопију дозволе за рад наставника, вас-
питача и стручног сарадника (лиценца); 3. 
оригинал или оверену фотокопију уверења 
о положеном испиту за директора установе 
(пријава која не садржи уверење о положе-
ном 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 уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
5. оригинал или оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених (не старије од 
6 месеци); 6. оригинал или оверену фото-
копију уверења да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(уверење о неосуђиваности из основног суда 
и привредног суда и уверење о некажњавању 
из казнене евиденције МУП-а, не старије од 6 
месеци); 7. потврда о радном искуству – нај-
мање 8 (осам) година у области образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања (потврда мора да садржи: назив 
послодавца, делатност којом се бави, радно 
место на којој је кандидат био распоређен и 
време трајања рада из области образовања и 
васпитања); 8. оверена фотокопија доказа о 
знању српског језика, уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику; 
9. оверену фотокопију доказа о резултатима 
стручно-педагошког надзора школе и оцену 
спољашњег вредновања (само за кандидате 
на конкурс који су претходно обављали дуж-
ност директора школе); 10. оверену фотоко-
пију доказа о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просвет-
ног саветника, ако кандидат поседује); 11. 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима, 12. 
фотокопију личне карте кандидата. Докази о 
испуњености услова из тачака: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10 и 12 подносе уз пријаву на конкурс, 
а из тачке 11 пре закључења уговора о раду. 
Поред наведеног, кандидат треба у пријави да 
наведе краће биографске податке и приложи: 
податке о кретању у досадашњој служби или 
радном односу, стручном и радном усаврша-
вању и оствареним резултатима у раду и пред-
лог мера, организације и начина руковођења 
школом које би спровео као директор школе 
(програм рада) које ће изложити на Настав-
ничком већу. Конкурсна комисија ће обави-
ти интервју са пријављеним кандидатима 
који испуњавају услове конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве се неће узимати у 
обзир. Решење о именовању директора школе 
биће благовремено достављена свим учесни-
цима конкурса у законом предвиђеном року. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова 
конкурса могу се поднети лично у затвореној 
коверти или препорученом поштом на адресу 
школе, са назнаком „Конкурс за избор дирек-
тора школе“. Рок за предају пријава је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. За све додат-
не информације кандидати се могу обратити 
управи школе, радним даном од 08.00 до 14.00 
сати, на телефон: 021/823-123.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ

“МИЛАН ПЕТРОВИЋ”
21000 Нови Сад 

Браће Рибникара 32
e-mail: skolamp@eunet.rs

ОСНОВНА ШКОЛА:

Наставник дефектолог – додатна 
подршка у образовању

на одређено време до повратка раднице 
са одсуства ради одржавања трудноће и 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: високо образовање (VII) на студија-
ма другог степена (дипломске академске сту-
дије мастер или специјалистичке академске 
студије), одговарајуће високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, звање дефектолог логопед.

Наставник дефектолог – предметна 
настава на словачком језику

на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства

УСЛОВИ: високо образовање (VII) на студија-
ма другог степена (дипломске академске сту-
дије мастер или специјалистичке академске 
студије), одговарајуће високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године – звање дефектолог.

Наставник дефектолог – кућна 
настава

на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства

УСЛОВИ: високо образовање (VII) на студија-
ма другог степена (дипломске академске сту-
дије – мастер или специјалистичке академске 
студије), одговарајуће високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године – звање дефектолог.

Наставник дефектолог – разредна 
настава

на одређено време до повратка раднице 
са одсуства ради одржавања трудноће и 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: високо образовање (VII) на студија-
ма другог степена (дипломске академске сту-
дије мастер или специјалистичке академске 
студије), одговарајуће високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године – звање дефектолог.

Наставник дефектолог – предметна 
настава

на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства

4 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање (VII) на студија-
ма другог степена (дипломске академске сту-
дије мастер или специјалистичке академске 
студије), одговарајуће високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године – звање дефектолог.

Медицински техничар – неговатељ
на одређено време до повратка раднице 

са породиљског одсуства

УСЛОВИ: средње медицинско образовање (IV), 
смер педијатријски/општи/физиотерапеутски 
техничар.

Национална служба
за запошљавање
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СРЕДЊА ШКОЛА:

Медицински техничар – неговатељ
на одређено време до повратка раднице 

са породиљског одсуства

УСЛОВИ: средње медицинско образовање (IV), 
смер педијатријски/општи/физиотерапеутски 
техничар.

ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ СА 
СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ:

Стручни радник дефектолог
на одређено време до повратка раднице 

са породиљског одсуства

УСЛОВИ: високо образовање (VII) на студија-
ма другог степена (дипломске академске сту-
дије мастер или специјалистичке академске 
студије) и високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, звање дефектолог.

Стручни радник дефектолог
на одређено време до повратка раднице 

са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: високо образовање (VII) на студија-
ма другог степена (дипломске академске сту-
дије мастер или специјалистичке академске 
студије) и високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, звање дефектолог.

ОСТАЛО: Поред дефинисане стручне спреме, 
кандидати треба да испуњавају опште услове 
за заснивање радног односа: да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да нису осуђива-
ни правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од три месеца, као и за кривична 
дела насиља у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање или злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће; за кри-
вично дело примања мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њих није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање. Уз пријаву на одређено рад-
но место по конкурсу, доставити: доказ о 
стручној спреми и уверење о држављанству; 
уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности изабрани канидат доставља 
пре закључења уговора о раду; уверење о 
некажњавању школа прибавља по службеној 
дужности за изабраног кандидата. У поступку 
одлучивања о избору наставника школа врши 
ужи избор кандидата који се упућују на прет-
ходну проверу психофизичких способности 
код надлежне службе за послове запошља-
вања. Рок за подношење пријава је осам дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговреме пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Пријаве са траженом документа-
цијом послати на адресу: Школа за основно 
и средње образовање „Милан Петровић“ са 
домом ученика, 21000 Нови Сад, Браће Риб-
никар 32, са назнаком: „За конкурс“.

ПУ „МЛАДОСТ“
Бачка Паланка, Југословенске армије 18

e mail: mladostpu@gmail.com

Васпитач
на одређено време, најдуже две године

2 извршиоца

Васпитач
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
следеће опште услове: психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у 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 при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њих није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије; познавање 
језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад (српски језик). У погледу образовања 
кандидат треба да поседује одговарајуће: 
високо образовање стечено на студијама дру-
гог 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, или високо образовање стечено 
на студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне студије и специјалис-
тичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године, или више образовање.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у часопису 
„Послови“. На сајту Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја постављен је 
формулар који се попуњава приликом прија-
ве. Формулар је доступан на адреси http: //
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве, као и пријаве прис-
тигле електронском поштом неће се узимати 
у разматрање. Уз пријаву на конкурс канди-
дати треба да приложе: доказ о неосуђива-
ности за горе наведена кривична дела (из каз-
нене евиденције МУП-а); доказ о поседовању 
држављанства Републике Србије (уверење о 
држављанству); оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми. Конкурс 
спроводи трочлана конкурсна комисија коју 
именује директор. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни 
однос, у року од 8 дана од дана истека рока 
за пријем пријава. Кандидати који су изабра-
ни у ужи избор у року од 8 дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и учени-
цима. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима који испуњавају услове за пријем 
у радни однос и доноси решење о избору кан-

дидата у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Ближе информа-
ције могу се добити код секретара установе на 
телефон 021/6040-656.

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ 

САДУ
21000 Нови Сад

Владимира Перића Валтера 4
тел. 021/4854-028

Предавач за ужу област Финансије
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: магистар наука, односно најмање 
специјалиста академских студија – економ-
ске науке; објављени научни, односно струч-
ни радови у научним часописима и зборни-
цима, са рецензијама, најмање пет, 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 испра-
ве коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у висо-
кошколској установи, не може стећи звање 
наставника.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандида-
ти подносе: оверене фотокопије диплома о 
завршеним основним и последипломским сту-
дијама, биографију, списак научних и струч-
них радова, као и саме радове и доказ о 
држављанству. Рок за пријаву на конкурс је 8 
дана од дана објављивања у листу „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.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад

Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-427

Сарадник у настави за ужу научну 
област Хидротехника и заснивање 

радног односа
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: завршене студије првог степена, 
односно основне академске студије или завр-
шен факултет по законима важећим пре доно-
шења Закона о високом образовању са про-
сечном оценом најмање осам (8) из области 
грађевинско инжењерство и уписане мастер 
академске студије или специјалистичке ака-
демске студије, као и услови прописани чла-
ном 83 Закона о високом образовању, чланом 
155 Статута Универзитета у Новом Саду, чла-
ном 163. Статута Факултета техничких наука, 
чланом 11 Правилника о минималним крите-
ријумима 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); овере-
не фотокопије диплома и додатака диплома-

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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ма са свих нивоима студија. За дипломе сте-
чене у иностранству потребно је приложити 
доказ о признавању стране високошколске 
исправе; фотокопирану или очитану личну 
карту; потврду о оцени резултата педагош-
ког рада-мишљење студената, уколико кан-
дидат поседује педагошко искуство; потвр-
ду 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 устано-
ви; потврду да је кандидат студент мастер ака-
демских студија или специјалистичких академ-
ских студија, пријаве слати на горе наведену 
адресу за сваки конкурс за стицање звања и 
заснивање радног односа, посебно. Комисија 
ће разматрати само благовремене пријаве. 
Одлука о избору у звање ступа на снагу почев 
од дана ступања на снагу уговора о раду. Рок 
за пријаву кандидата на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања.

ОШ „СВЕТИ САВА“
Бачка Паланка

Трг братства јединства 22
тел. 021/6045-893

Наставник математике
на одређено време ради замене 

одсутног радника преко 60 дана, са 
44,44% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у 
складу са члановима 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и вапитања („Сл. 
гласник РС“ 88/2017, 27/18, 10/19, 27/18 и 
6/20), да је врста стручне спреме наставни-
ка математике у складу са чланом 3 тачка 9 
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, 16/20, 
19/20, 3/21 и 4/21); поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад 
са ученицима – уверење надлежне установе 
тражиће се накнадно од изабраног кандидата, 
пре закључења уговора; психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима на 
захтев школе извршиће Национална служба 
за запошљавање; поседовање држављанства 
Р Србије; да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања да зна језик 
на ком се остварује образовно-васпитни рад.

Наставник немачког језика
са 77,78% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у 
складу са члановима 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020); да је 
врста стручне спреме наставника немачког 
језика у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника који изводе 
образовно-васпитни рад из изборних предмета 
у основној школи (“Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 11/2017, 16/2020 и 3/2021); 
поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са ученицима (уверење 
надлежне установе тражиће се накнадно од 
изабраног кандидата, пре закључења угово-
ра); психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима на захтев школе извр-
шиће Национална служба за запошљавање; 

поседовање држављанства Републике Србије; 
да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да зна језик на ком 
се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: пријавни формулар који 
се преузима са интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 
CV; оверену фотокопију дипломе о завршеном 
одговарајућем високом образовању; оригинал 
уверење из казнене евиденције о неосуђива-
ности (прибављено од стране надлежног орга-
на МУП-а, не старије од 6 месеци), уверење 
о држављанству РС; извод из МКР; фотоко-
пију личне карте; доказ о познавању српског 
језика подноси само кандидат који није сте-
као диплому на српском језику. Пријаве слати 
на адресу школе: Трг братства јединства 22, 
Бачка Паланка, са назнаком на који се конкурс 
пријава подноси. Ближе информације о кон-
курсу могу да се добију код секретара школе и 
преко броја телефона 021/6045-893.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„ЈАН КОЛАР“
21425 Селенча, Вајанског 1

тел. 021/774-015

Оглас објављен 15.09.2021. године у публика-
цији „Послови“ (број 951, страна 66), поништа-
ва се у целости.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И

ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
Нови Сад, Ловћенска 16

Сарадник у настави за ужу област 
Основне научне дисциплине у спорту 

и физичком васпитању, на групи 
предмета Ритмичка гимнастика и 

плесови
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: студент мастер академских или 
специјалистичких студија, завршене студије 
првог степена са укупном просечном оценом 
најмање 8 (осам). Кандидат треба да испуња-
ва услове који су предвиђени Законом о висо-
ком образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 73/2018 и 67/2019) и Ста-
тутом Факултета спорта и физичког васпи-
тања.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат: треба да при-
ложи краћу биографију, доказе о испуњености 
услова из конкурса (оверену копију дипломе о 
завршеном Факултету спорта и физичког вас-
питања, потврду о уписаним мастер или спе-
цијалистичким студијама) и доказ о неосуђива-
ности (МУП). Уз пријаву на конкурс потребно 
је доставити и практичне, стручне, педагошке 
и истраживачке референце, уколико их кан-
дидати поседују. Пријаве са документацијом 
подносе се општој служби Факултета спорта 
и физичког васпитања у Новом Саду, Ловћен-
ска 16. Рок за пријављивање: 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Кон-
такт телефон: 021/450-188 локал 124.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 
У НОВОМ САДУ

Нови Сад 
Трг Доситеја Обрадовића 1

Асистент са докторатом за ужу 
научну област Безбедносноправну 

и заснивање радног односа на 
радном месту сарадника за наставни 

предмет Систем безбедности
на одређено време од три године

УСЛОВИ: завршен правни факултет – смер 
унутрашњих послова, односно заврше-
не основне академске студије права – смер 
унутрашњих послова са просечном оценом 
најмање 8,00, завршене мастер академске 
студије права – смер унутрашњих послова са 
просечном оценом најмање 8,00, стечен науч-
ни назив доктора наука из уже научне области 
за коју се бира, показује смисао за наставни 
рад. Услови за избор прописани су Законом 
о високом образовању (“Службени гласник 
Републике Србије”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 – др. зако-
ни, 11/2021 - аутентично тумачење, 67/2021 
и 67/2021 – др. закони), Статутом Факултета, 
Правилником о условима и поступку за избор у 
звање и заснивање радног односа наставника 
и сарадника на Правном факултету у Новом 
Саду и Правилником о организацији и систе-
матизацији послова на Правном факултету у 
Новом Саду.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да прило-
жи: краћу биографију, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, дипло-
му о завршеном правном факултету – смер 
унутрашњих послова, односно основним ака-
демским студијама права – смер унутрашњих 
послова (оригинал или оверену фотоко-
пију), диплому или уверење о завршеним 
мастер академским студијама права – смер 
унутрашњих послова (оригинал или оверену 
фотокопију), диплому или уверење о стеченом 
научном називу доктора правних наука (ори-
гинал или оверену фотокопију), списак својих 
научних радова и по један примерак тих радо-
ва. Пријаве се подносе у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса, на адресу: Прав-
ни факултет у Новом Саду, Нови Сад, Трг Дос-
итеја Обрадовића 1.

АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ
“MY SCHOOL”

21000 Нови Сад, Гајева 1
e mail: myschool.ns@gmail.com

Настава мађарског језика
пробни рад

УСЛОВИ: VI/2 степен – васпитач, наставник, 
друштвено-хуманистичка занимања; VII/1 сте-
пен: дипломирани професор мађарског језика 
и књижевности / мастер професор мађарског 
језика и књижевности; васпитач; наставник; 
друштвено-хуманистичка занимања; дипломи-
рани професор српског језика и књижевности 
/ мастер професор српског језика и књижев-
ности; дипломирани професор енглеског јези-
ка и књижевности / мастер професор енглес-
ког језика и књизевности; филолог / мастер 
филолог; дипломирани филолог. Трајање кон-
курса до 30.11.2021 године. Пријаве кандидата 
на контакт телефон: 069/1729-672.

Посао се не чека,  
посао се тражи
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ПАНЧЕВО

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
26314 Банатско Ново Село, Маршала Тита 75

тел. 013/615-003

Спремачица
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати морају да исуњавају 
опште услове за заснивање радног односа 
прописане чл. 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
број 88/2017, 27/18, 10/19, 6/20) и да имају 
завршену основну школу (I степен образо-
вања). За обављање послова спремачице 
може бити изабрано лице које има основ-
но образовање; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у 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 при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик и језик на ком се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар са 
интернет сајта Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја кандидати, поред 
кратке биографије достављају и: оригинал или 
оверену фотокопију дипломе или уверења о 
стеченом одговарајућем образовању (завр-
шена основна школа – I степен); уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена фотокопија, не старије од 6 
месеци); уверење надлежног суда да против 
кандидатаније покренут кривични потупак и 
да није покренута истрага, уверење издато од 
стране надлежне полицијске управе о казне-
ној евиденцији из члана 139 ст. 1 тач 3 Закона 
о основама система образовања и васпиатња 
(документи не старији од шест месеци); доказ 
о знању српског језика и језика на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад у школи (доказ 
доставља кандидат уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику); доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење доставља изабрани канди-
дат, пре закључења уговора о раду). У складу 
са чл. 154 и 155 кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом, дос-
тављају школи. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве, као и фотокопије докумената, које 
нису оверене од стране надлежног органа и 
које су старије од 6 месеци неће се разматрати, 
као ни допуна документације по истеку рока за 
пријаву. Пријаве на конкурс доставити лично 
или поштом на адресу: ОШ „Жарко Зрењанин“, 
Банатско Ново Село, Маршала Тита 75, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса, са 
назнаком „За конкурс”. Ближе информације на 
телефон: 013/615-003.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„ВАСА ПЕЛАГИЋ“

26220 Ковин, Цара Лазара 261
тел. 013/742-200

Наставник немачког језика
за 61% радног времена

УСЛОВИ: Наставу може да изводи: професор, 
односно дипломирани филолог за немачки 
језик и књижевност; професор немачког јези-
ка и књижевности; професор енглеског јези-
ка и књижевности и немачког језика и књи-
жевности; мастер филолог (студијски програм 
или главни предмет, односно профил немачки 
језик и књижевност); мастер професор језика 
и књижевности (студијски програм или глав-
ни предмет, односно профил немачки језик 
и књижевност); мастер професор предметне 
наставе. Лица која су стекла академско звање 
мастер, морају да имају претходно заврше-
не основне академске студије из области 
предмета, односно на студијским групама/
програмима: Језик, књижевност, култура, 
модул немачки језик и књижевност; немачки 
језик. Поред општих услова за пријем у рад-
ни однос утврђених у члану 24. став 1 Зако-
на о раду („Службени гласник РС” бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 – одлука 
УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), 
посебних услова предвиђених Правилником 
о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама („Сл. 
гласник РС – Просветни гласник“, бр. 8/15, 
11/16, 13/16 – испр. 13/16, 2/17, 13/18, 7/19, 
2/20, 14/20, 15/20 и 1/21) кандидати треба да 
испуњавају и посебне услове утврђене у члану 
139, 140, 142 и 144 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) 
и то: 1) да имају одговарајуће образовање; 
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 безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
су држављани РС и 5) да знају српски језик 
на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Услови под тачкама 1–4 доказују се при-
ликом пријема у радни однос и проверавају 
се у току рада. Докази о испуњености усло-
ва под тачкама 1), 3) 4) и 5) (диплома, уве-
рење о некажњавању, држављанство и доказ 
о познавању језика) саставни су део пријаве 
на конкурс и подносе се уз пријаву на конкурс 
заједно са формуларом који се може преузе-
ти на сајту Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а доказ под тачком 2) 
(лекарско уверење) прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, који ће уз 
потребну документацију доставити устано-
ви. Конкурс ће бити отворен 15 дана од дана 
објављивања. Уз пријаву кандидат подноси: 1. 
оверену фотокопију дипломе, 2. уверење да 
није кажњаван за назначена кривична дела и 
да се против њега не води поступак за наве-

дена дела пред надлежним судовима, 3. ове-
рену фотокопију уверења о држављанству РС 
(које није старије од 6 месеци), 4. доказ да је 
стекао образовање на српском језику или је 
положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе (дипло-
ма издата на српском језику која је приложе-
на као доказ по тачком 1 сматра се доказом о 
знању српског језика) и 5. попуњен формулар 
који се може преузети на интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Пријаве са кратком биографијом и 
потребном документацијом слати на горена-
ведену адресу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ПИРОТ

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

18300 Пирот, Саве Немањића 2

1. Наставник географије
на одређено време до краја школске 

године, са 85% радног времена, у 
централној школи и одељењу у Крупцу

УСЛОВИ: стечена одговарајућа стручна спре-
ма према Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС – Просвет-
ни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 
11/2019): професор географије / дипломира-
ни географ / професор географије и историје 
/ дипломирани професор биологије и геогра-
фије / дипломирани професор географије и 
информатике / професор биологије-географије 
/ професор физике-географије / професор гео-
графије-информатике / дипломирани профе-
сор географије-мастер / дипломирани географ 
– мастер / мастер географ / мастер профе-
сор географије / мастер професор биологије 
и географије / мастер професор географије и 
информатике / дипломирани географ - прос-
торни планер / мастер професор предметне 
наставе. Лица која су стекла академско звање 
мастер, односно дипломирани-мастер треба 
да имају завршене основне академске студије 
студијског програма: географија, дипломирани 
географ, професор географије, двопредметне 
студије биологије и географије или двопре-
дметне студије географије и информатике. 

2. Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

године

УСЛОВИ: завршена уводна обука према Пра-
вилнику о програму обуке за педагошке асис-
тенте.

ОСТАЛО: Потребна документација: 1. форму-
лар за пријаву на конкурс, преузет са званич-
не интернет странице министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС, 2. биогра-
фија (ЦВ), 3. оверена фотокопија дипломе; 4. 
извод из казнене евиденције о неосуђиваности 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и да није утврђено дискриминаторно 
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понашање, које издаје надлежна полицијска 
управа; 5. уверење о држављанству Републи-
ке Србије (оригинал или оверена фотокопија), 
6. извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија), 7. кандидати који 
нису стекли образовање на српском језику 
достављају и доказ да познају језик на коме 
се изводи образовно-васпитни рад: оверена 
фотокопија дипломе или уверења о стече-
ном срењем, вишем или високом образовању 
на српском језику или оригинал или оверена 
фотокопија уверења односно потврде о поло-
женом испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Канди-
дати који буду изабрани у ужи избор, у року 
од 8 дана биће упућени на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши надлежна служба за запошљавање. 
Кандидат који буде изабран пре закључења 
уговора о раду доставља уверење о здравстве-
ној способности, не старије од шест месеци. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Формулар за пријаву 
на конкурс са потребним документима сла-
ти на адресу школе, или предати лично код 
секретара школе. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати.

ГИМНАЗИЈА ПИРОТ
18300 Пирот, Српских владара 128

Наставник музичке културе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог, до повратка 
радника, са 30% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање (у складу са чланом 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања), да испуњава услове у погледу струч-
не спреме, односно да је: (1) академски музи-
чар; (2) дипомирани музичар (сви смерови); 
(3) дипломирани музиколог; (4) дипломирани 
музички педагог; (5) дипломирани музичар 
за медијску област; (6) професор солфеђа и 
музичке културе; (7) професор музичке кул-
туре; (8) професор музичког васпитања; (9) 
дипломирани етномузиколог; (10) дипломира-
ни музичар-педагог; (11) мастер теоретичар 
уметности (професионални статуси: музички 
педагог; етномузиколог; музиколог; музички 
теоретичар); (12) мастер музички уметник (сви 
професионални статуси); (13) мастер компо-
зитор; (14) дипломирани трубач; (15) мастер 
професор предметне наставе (предходно завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет); 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање или злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давања мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да је држављанин Репу-
блике Србије; да зна српски језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандида-
ти уз пријавни формулар прилажу: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању. 
Кандидат који је стекао одговарајуће високо 
образовање по прописима који уређују висо-
ко образовање од 10. септембра 2005. годи-

не, доставља и оверену фотокопију дипломе о 
завршеним студијама првог степена, уверење 
или потврде о неосуђиваности за горе наведе-
на кривична дела и да није утврђено дискри-
минаторно понашање, које издаје надлежна 
полицијска управа; извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству (не старије 
од шест месеци), кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику, достављају и 
доказ да познају језик на коме се остварује 
образовно васпитни рад – оверена фотокопија 
дипломе или уверења о стеченом средњем, 
вишем или високом образовању на српском 
језику или оригинал или оверена фотокопија 
уверења односно потврде о положеном испи-
ту из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор, у року од 8 дана 
биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. 
Кандидат који буде изабран, пре закључења 
уговора о раду доставља уверење о здрав-
ственој способности, не старије од шест месе-
ци. Пријавни формулар (образац се налази на 
сајту Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја) са потребном документацијом 
се подноси лично или се шаље на адресу: 
Гимназија Пирот, Српских владара128, 18300 
Пирот, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у листу „Послови“ и на огласној таб-
ли Националне службе за запошљавање у 
Пироту. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

МЛЕКАРСКА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА

„Др ОБРЕН ПЕЈИЋ“
18300 Пирот, Николе ПашићА 173

тел. 010/311-258

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чланом 122 став 5, чланом 139 и 
чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 
88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) и то: 1) 
да има одговарајуће високо образовање из 
члана 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања за наставника 
ове врсте школе и подручја рада, за педаго-
га и психолога и то: 1. на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; при чему лице из става 
1 тачка 1) подтачка (2) из члана 140 Закона 
мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; 2. 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 2) да има дозволу за рад, односно 
положен стручни испит за наставника, васпи-
тача или стручног сарадника; 3) да има обуку 
и положен испит за директора школе (доку-
ментација без доказа о положеном испиту за 
директора сматраће се потпуном, а изабрани 
кандидат који нема положен испит за дирек-
тора дужан је да у року од 2 године од дана 

ступања на дужност положи наведени испит); 
4) да има најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 5) 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 6) да 
није правоснажном судском пресудом осуђи-
ван за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив 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 зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
7) да има држављанство Републике Србије; 8) 
да зна српски језик и језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс (на пријавном формулару који се 
преузима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја) кан-
дидат доставља: оверен препис / фотокопију 
дипломе о завршеном одговарајућем високом 
образовању; оверен препис / фотокопију уве-
рења о положеном испиту за лиценцу / струч-
ном испиту (дозволи за рад); потврду о раду 
у установи на пословима образовања и вас-
питања; уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених; лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима које издаје 
надлежна здравствена установа (не старије од 
6 месеци); уверење полицијске управе да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у 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, про-
тив 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 зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање 
(издато по објављивању конкурса); доказ да 
кандидат зна српски језик (уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском 
језику), уколико је кандидат лице које је прет-
ходно обављало дужност директора установе, 
дужно је да достави резултате стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања, доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника), уколико је кандидат 
имао појединачни стручни надзор, уверење 
основног и вишег 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 кри-
вична дела из чл. 139 став 1тачка 3 Закона; 
оверен препис / фотокопију лиценце за дирек-
тора установе (ако је кандидат поседује); 
биографске податке, односно радну биогра-
фију; остала документа која могу послужити 
приликом доношења одлуке о избору. Рок за 
подношење пријава на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. О резултатима конкурса 
кандидат ће бити обавештен након пријема 
решења о именовању директора школе од 
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стране министра просвете, науке и технолош-
ког развоја. Пријава на конкурс са потребном 
документацијом и доказима о испуњености 
услова подноси се препорученом поштом или 
лично на горенаведену адресу, са назнаком: 
„Конкурс за избор директора школе”. Сва оба-
вештења се могу добити у секретаријату шко-
ле на телефон: 010/311-258.

ПОЖАРEВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ГАЛЕБ“

12300 Петровац на Млави
Извидничка 17

Васпитач
на одређено време, најдуже до краја 

школске 2021/22.

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено 
лице под условима прописаним законом, ако 
има одговарајуће високо образовање на сту-
дијама првог степена, студијама другог степе-
на, студијама у трајању од три године и одго-
варајуће више образовање.

Спремачица
на одређено време, најдуже до краја 

школске 2021/22.

УСЛОВИ: услови прописани законом, са нај-
мање основним образовањем, II степен. 

ОСТАЛО: Општи услови: а) да кандидат има 
одговарајуће образовање, б) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом, в) да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара зашштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; г) да има држављан-
ство Републике Србије; д) да зна српски језик 
на коме се остварује васпитно-образовни рад. 
Докази о испуњености услова из тачака а), в), г) 
и д) достављају се уз пријаву, а доказ о испуње-
ности из тачке б) ове одлуке доставља се пре 
закључења уговора о раду. Конкурс за пријем у 
радни однос спроводи Конкурсна комисија коју 
ће директор именовати посебним решењем. Уз 
пријавни формулар који се преузима са звани-
чне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, кандидати дос-
тављају потребну документацију у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса лично или 
на горенаведну адресу, са назнаком „Пријава на 
конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРОФЕСОР БРАНА ПАУНОВИЋ“

12315 Рашанац, Пожаревачка 4
тел. 012/340-375

e-mail: skolarasanac@gmail.com

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, до 
престанка мандата директора

УСЛОВИ: Кандидати за наставника разредне 
наставе треба да испуњавају следеће услове: 

да поседују одговарајуће образовање из чла-
на 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилника о степену и врсти 
стручне спреме наставника, васпитача и струч-
них сарадника у основној школи – за настав-
ника разредне наставе („Сл. гл. РС – Просвет-
ни 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), да испуњавају услове про-
писане чланом 139 став 1тачка 1), 2), 3), 4) и 
5) Закона о основама система образовања и 
васпитања; став 1 – у радни однос у устано-
ви може да буде примљено лице под условима 
прописаним законом и то ако: 1) има одгова-
рајуће 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 изре-
чена безусловна казна затвора у 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 при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним 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 срп-
ски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова из става 1 тач. 1), 3) 4) и 5) саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) 
прибавља се пре закључивања уговора о раду. 
Кандидати попуњавају формулар на званичној 
страници Министарства, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, достављају установи. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Пријаве на конкурс слати на горенаведену 
адресу. 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“

12000 Пожаревац, Вука Караџића 1
тел. 012/210-308

Чистачица
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице под условима прописа-
ним законом и ако има: 1) основно образо-
вање; 2) психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом; 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: пот-
пуну личну и радну биографију, са адресом 
и контакт телефоном; диплому о стеченом 

образовању; извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству РС; уверење 
да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а); 
пријавни формулар (образац пријавног форму-
лара кандидати преузимају са сајта Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја). 
Кандидати подносе документа у оригиналу 
или оверене копије (не старије од 6 месеци). 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС, а 
потребну документацију, заједно са одштам-
паним формуларом, достављају установи. Пре 
закључења уговора о раду кандидат доставља 
доказ којим потврђује да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. По завршетку конкурса преда-
та документа се неће враћати кандидатима. 
Пријаве се подносе лично или путем поште 
(са повратницом), на адресу: Предшколска 
установа „Љубица Вребалов“ Пожаревац, Вука 
Караџића 1, са назнаком „За конкурс“. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код 
директора и секретара Предшколске установе 
„Љубица Вребалов“ Пожаревац и преко теле-
фона: 012/210-308.

ОСНОВНА ШКОЛА
„УГРИН БРАНКОВИЋ“

12240 Кучево, Вука Караџића бб.
тел. 012/850-131

Натавник историје
за рад у централној школи у Кучеву и 

подручном одељењу школе у Буковској, 
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник разредне наставе
за рад у подручном одељењу у 

Буковској, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 

дана

Наставник енглеског језика
за рад у централној школи у Кучеву и 

подручним одељењима у Буковској Реци 
и Церемошњи, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, 88/2017, 27/2018 – др. зако-
ни, 10/2019, 27/2018 – др. закони и 6/2020) и 
то: одговарајуће образовање у складу са чл. 
140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 
27/2018 – др. закони и 6/2020), као и у скла-
ду са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС – Про-
светни 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, 4/2021) за горе наведена радна места 
наставника; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
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за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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 дискри-
минаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије и да зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
У складу са чланом 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, кандидат мора 
да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар за званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (www.mpn.gov.rs/formular за пријем 
у радни однос у установама образовања и 
васпитања), а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Уз попуњен и одштампан 
пријавни формулар, кандидати достављају 
следећу документацију: од стране кандидата 
потписану пријаву на конкурс са кратком био-
графијом; извод из матичне књиге рођених 
издат на прописаном обрасцу са холограмом 
(оригинал или оверену фотокопију, не старије 
од 6 месеци); уверење о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал или оверену фотоко-
пију, не старије од 6 месеци); оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; лица 
која су стекла звање мастер достављају још и 
оверену фотокопију дипломе којом потврђују 
да имају завршене основне акадамске сту-
дије студијског програма; доказ о поседовању 
образовања из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина (потврду високош-
колске установе о броју бодова, доказ о поло-
женом испиту за лиценцу или доказ о поло-
женим испитима из педагогије и психологије; 
уверење МУП-а из казнене евиденције – доказ 
о неосуђиваности са правним последицама у 
смислу одредбе чл. 139 став 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци); доказ о знању језика на којем 
изводи образовно-васпитни рад у школи се 
доставља уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику; доказ представља 
потврда одговарајуће високошколске установе 
да је кандидат положио испит из српског јези-
ка. Доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима изабрани кандидат ће доставити 
пре закључења уговора о раду (лекарско уве-
рење). Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Неблаговреме-
не пријаве, као и пријаве са непотпуном доку-
ментацијом и копијама докумената која нису 
оверена од стране надлежног органа, неће 
бити узете у разматрање. Кандидати који су 
изабрани у ужи избор, биће упућени на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачиња-
ва 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 школе обавља разговор 
са кандидатима са листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Разго-

вор са кандидатима биће обављен у просто-
ријама школе. Пријаве, у затвореној коверти, 
предати или путем поште доставити на адре-
су школе, са назнаком: „За конкурс за рад-
но место____________“. Контакт телефон: 
012/850-131.

ПОЖАРЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
12000 Пожаревац, Симе Симића 1

тел. 012/522-570

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

Наставник математике
за 50% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана

Наставник психологије
за 70% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана

Стручни сарадник – психолог
за 50% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне преко 60 

дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” број 88/2017, 27/18 – др. закон, 
10/19 и 6/20) и то: 1. да имају одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 140 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања и у складу са Правилником о врсти стру-
чне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији; 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. да има држављанство Репу-
блике Србије; 5. да зна српски и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: За сва наведена радна места канди-
дати су дужни да попуне пријавни формулар 
(са назнаком радног места на које се конку-
рише), који се може наћи на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја (htp: //www.mpn.gov.
rs). Уз одштампани пријавни формулар, кан-
дидати треба да доставе кратку личну и радну 
биографију (CV), као и: 1. оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, односно ове-
рену фотокопију дипломе основних студија и 
оверену фотокопију дипломе мастер студија; 
2. лекарско уверење (кандидат доставља 
приликом закључења уговора); 3. оригинал 
уверење из казнене евиденције Министар-
ства унутрашњих послова да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
на дела за која је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-

тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије; 5. доказ о познавању језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад, 
кандидат доставља само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику; 6. 
оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених; 7. учитана лична кар-
та. Оверене фотокопије тражених докумена-
та не смеју бити старије од 6 месеци од дана 
објављивања конкурса. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања кон-
курса у листу „Послови”. Пријаве слати поштом 
у затвореној коверти са назнаком „За конкурс 
____ (навести за које се радно место конку-
рише)“ на горенаведену адресу или предати 
лично у секретаријату школе, сваког радног 
дана од 9 до 12 часова. Фотокопије које нису 
оверене од стране надлежне установе неће 
се узимати у разматрање, као и непотпуне 
и неблаговремене пријаве. Конкурс спрово-
ди конкурсна комисија, именована решењем 
директора.

ПРИЈЕПОЉЕ

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
31330 Прибој, Лимска 24

Наставник математике

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, ако: 1. има одго-
варајуће образовање према одредбама Пра-
вилника о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник“, број 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019); 2. има пси-
хичку, 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик, језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Докази 
о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 дос-
тављају се уз пријаву, а доказ о испуњености 
услова из тачке 2 ове одлуке прибавља се пре 
закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати треба да 
доставе следећа документа: диплому о одго-
варајућој стручној спреми у складу са Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи; уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци); уверење о неосуђиваности (не старије 
од 6 месеци); извод из МК рођених; доказ 
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да знају језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Пријава са документацијом 
доставља се на горенаведену адресу, са наз-
наком „За конкурс”. Фотокопије докумената 
морају бити оверене. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве се неће узимати у разматрање. 
Уз пријавни формулар, који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, кандидати дос-
тављају потребну документацију у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Конкурс спроводи Конкурсна коми-
сија именована од стране директора школе.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
31330 Прибој, 12. јануара 104

Професор разредне наставе
за рад у продуженом боравку

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање, према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи и Закону о основама систе-
ма образовања и васпитања; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: 
пријавни формулар, који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, диплому о поседовању 
одговарајућег образовања према Правилни-
ку о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/21 и 4/21) и одредбама 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству Републике Србије (не 
старије од шест месеци), доказ о неосуђива-
ности (уверење из казнене евиденције МУП-а да 
лице није осуђивано), као и доказ о познавању 
српског језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на српском језику). 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Документа се достављају у оригиналу или 
као оверена фотокопија. Приложена докумен-
тација се не враћа. Конкурсна комисија школе 
доноси решење о избору кандидата у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Уз пријавни фор-
мулар кандидат треба да приложи сву потреб-
ну документацију и достави школи лично или 
на горенаведену адресу. Додатне информације 
о конкурсу могу се добити путем телефона: 
033/2445-437 или 065/3163-300.

ПРОКУПЉЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИСЛАВ МИРКОВИЋ НЕНАД“

18423 Мала Плана
тел. 027/343-522

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана (до повратка 

са боловања), за рад у издвојеном 
одељењу у Доњој Бресници

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, којој мирује 

радни однос, за рад у издвојеном 
одељењу у Ресинцу

Наставник физичког васпитања
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, коме мирује радни однос

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице под условима прописа-
ним законом и то ако: 1) има одговарајуће 
образовање – чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања; 2) има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) није осуђивано правноснаж-
ном пресудом (како је описано у члану 139 
т. 3 Закона; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад; 6) прија-
ва на конкурс на попуњеном и одштампаном 
обрасцу који се преузима са званичне интер-
нет странице Министарства просвете.

ОСТАЛО: Услови се доказују приликом пријема 
у радни однос и проверавају се у току рада. 
Докази о испуњености услова из. тач. 1, 3, 4 и 
5 предају се уз пријаву на конкурс и саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2 
предаје се школи непосредно пред закључење 
уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања. Пријаве слати на горе 
наведену адресуили предати лично. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. 

ОШ „ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ“
18412 Житорађа, Светосавска 25

тел. 027/8362-970
e-mail: topheroj@mts.rs

Наставник руског језика
са 33% радног времена, на одређено 

време до повратка одсутног запосленог, 
преко 60 дана, најдуже до 31.08.2022. 

године 

Наставник хемије
са 80% радног времена, на одређено 

време до повратка одсутног запосленог, 
преко 60 дана, најдуже до 31.08.2022. 

године

Наставник српског језика
са 50% радног времена, на одређено 

време до повратка одсутног запосленог, 
преко 60 дана, најдуже до 31.08.2022. 

године

Наставник енглеског језика
са 55% радног времена, на одређено 

време до повратка одсутног запосленог, 
преко 60 дана, најдуже до 31.08.2022. 

године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове за 
пријем у радни однос из члана 139 и има одго-
варајуће високо образовање прописано чла-
ном 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); оба-
везно образовање лица из члана 140 Закона 
је образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској 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 Европ-
ским системом преноса бодова; кандидат који 
нема обавезно образовање из члана 142 став 
1 обавезан је да га стекне у року од једне, а 
највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лицен-
цу; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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 дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство РС; да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о 
знању српског језика – језика на којем се изво-
ди 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 овог члана под-
носе се уз пријаву на конкурс, а доказ да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, пре 
закључења уговора о раду. Кандидат треба да 
има одговарајући степен и врсту образовања 
прописану Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни 
гласник“, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/2020, 8/20, 16/20, 
19/20, 3/21, 4/21). Подаци који се прикупљају 
биће искоришћени искључиво у сврху обраде 
података у конкурсном поступку, у складу са 
Законом о заштити података о личности („Сл. 
гласник РС“, бр. 87/2018).

ОСТАЛО: Кандидат доставља одштампан, 
попуњен и потписан пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и 
потребну документацију (оверене фотокопије 
докумената): пријаву са кратком биографијом 
и подацима о свом професионалном развоју; 
дипломе одговарајућег образовања, степена 
и врсте стручне спреме (мастер односно7.1 
степена високог образовања); кандидат који 
има положене испите из психологије и педа-
гогије доставља уверење о положеним испи-
тима; уверење да није осуђиван, не старије од 
6 месеци; уверење да против кандидата није 
покренут кривични поступак и није покрену-
та истрага не старије од 6 месеци; уверење 
о држављанству РС, не старије од 6 месеци; 
извод из матичне књиге рођених на прописа-
ном обрасцу са холограмом; уколико диплома 
није издата на српском језику, потврду да зна 
српски језик, а за лица која нису стекла обра-
зовање на српском језику – доказ о положеном 
испиту из српског језика по програму одгова-
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рајуће високошколске установе. Пријава на 
конкурс мора да садржи тачан назив радног 
места за које се конкурише, као и актуелни 
број фиксног и мобилног телефона и тачну 
адресу кандидата у циљу контактирања кан-
дидата везано за психолошку проверу и интер-
вју у току трајања конкурса. Кандидати који су 
изабрани у ужи избор упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за запо-
шљавање. Неће се разматрати пријаве које су 
неразумљиве, неблаговремене, непотпуне, са 
документацијом која садржи неоверене фото-
копије докумената, документација старија од 
наведеног рока у конкурсу, као и пријаве уз 
које нису приложени докази који се траже кон-
курсом. Пријаве слати на горе наведену адресу 
са назнаком за конкурс и навести радно место. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављи-
вања.

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2022. 

године

УСЛОВИ: да кандидат има најмање средњу 
стручну спрему, да познаје ромски језик (било 
који дијалекат), савладан програм обуке за 
педагошког асистента. У радни однос у уста-
нови може да буде примљено лице под усло-
вима прописаним законом и то ако: има одго-
варајуће образовање; има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима), није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у 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 при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изреченукривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство РС; зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима, доставља се пре закључења уговора 
о раду. Слати оверене копије не старије од 
6 месеци. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања. Конкурсна документација се 
доставља на горе наведену адресу, поштом 
или лично.

СМЕДЕРЕВО

МУЗИЧКА ШКОЛА
„КОСТА МАНОЈЛОВИЋ“

11300 Смедерево, Милоша Великог 8
тел./факс: 026/4622-534

Наставник теоријске групе предмета
са 50% ангажовања, за рад у 

издвојеном одељењу у Лугавчини, на 
одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, а најдаље до 
31.08.2022.

УСЛОВИ: (1) мастер теоретичар уметности, 
професионални статус – музички теорети-
чар, етномузиколог, музички педагог или 
музиколог; (2) мастер композитор; (3) мас-
тер музички уметник, професионални статус 
– диригент; (4) дипломирани музичар, усме-
рење композитор, музиколог, етномузиколог, 
диригент, музички педагог; (5) дипломирани 

композитор; (6) дипломирани музиколог; (7) 
дипломирани етномузиколог; (8) дипломира-
ни музички педагог; (9) дипломирани музичар 
– педагог; (10) професор солфеђа и музичке 
културе; (11) професор музичке културе; (12) 
дипломирани диригент; (13) академски музи-
чар – композитор; (14) професор музике; (15) 
професор музичког васпитања; (16) дипломи-
рани музичар – професор солфеђа. Уз пријаву 
на конкурс и одштампан попуњен пријемни 
формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја на конкурс доставити: оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; доказ о држављанству Републике 
Србије - уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци); доказ о знању језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи, 
уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на том језику – уверење високошколске 
установе да је кандидат положио српски језик; 
доказ да лице није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у 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 при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима 
доставља се пре закључења уговора о раду. 
У току трајања поступка одлучивања о избо-
ру, 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 канди-
дати бити благовремено обавештени. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Пријаве доставити лично 
или послати на горе наведену адресу, са наз-
наком: „За конкурс“. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати.

Наставник теоријске групе предмета
са 50% ангажовања, на одређено време 
до повратка радника са друге дужности, 

а најдаље до 31.08.2022

УСЛОВИ: (1) мастер теоретичар уметности, 
професионални статус – музички теорети-
чар, етномузиколог, музички педагог или 
музиколог; (2) мастер композитор; (3) мас-
тер музички уметник, професионални статус 
– диригент; (4) дипломирани музичар, усме-
рење композитор, музиколог, етномузиколог, 
диригент, музички педагог; (5) дипломирани 
композитор; (6) дипломирани музиколог; (7) 
дипломирани етномузиколог; (8) дипломира-
ни музички педагог; (9) дипломирани музичар 
– педагог; (10) професор солфеђа и музичке 
културе; (11) професор музичке културе; (12) 
дипломирани диригент; (13) академски музи-
чар – композитор; (14) професор музике; (15) 
професор музичког васпитања; (16) дипломи-
рани музичар – професор солфеђа. Уз пријаву 
на конкурс и одштампан и попуњен пријав-
ни формулар са званичне интернет странице 

Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, на конкурс доставити: оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; доказ о држављанству Републике 
Србије – уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци); доказ о знању језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи, 
уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на том језику – уверење високошколске 
установе да је кандидат положио српски језик; 
доказ да лице није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у 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 при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима 
доставља се пре закључења уговора о раду. 
У току трајања поступка одлучивања о избо-
ру, 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 канди-
дати бити благовремено обавештени. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Пријаве доставити лично 
или послати на горе наведену адресу, са наз-
наком: „За конкурс“. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати.

Наставник италијанског језика
са 44% ангажовања, на одређено време 
до повратка радника са друге дужности, 

а најдаље до 31.08.2022

УСЛОВИ: (1) мастер филолог (студијски про-
грам или главни предмет, односно профил 
Италијански језик и књижевност). (2) про-
фесор, односно дипломирани филолог за 
италијански језик и књижевност; (3) мастер 
професор језика и књижевности (студијски 
програм или главни предмет, односно профил 
Италијански језик и књижевност). Уз пријаву 
на конкурс и одштампан попуњен пријем-
ни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја на конкурс доставити: оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; доказ о држављанству Републике 
Србије – уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци); доказ о знању језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи, 
уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на том језику – уверење високошколске 
установе да је кандидат положио српски језик; 
доказ да лице није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у 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 при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
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сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима 
доставља се пре закључења уговора о раду. 
У току трајања поступка одлучивања о избо-
ру, 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 канди-
дати бити благовремено обавештени. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Пријаве доставити лично 
или послати на горе наведену адресу, са наз-
наком „За конкурс“. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати.

Наставник енглеског језика
са 44% ангажовања, на одређено време 

до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: (1) професор, односно дипломи-
рани филолог за енглески језик и књижев-
ност; (2) мастер филолог (студијски програм 
Англистика; студијски програм или главни 
предмет, односно профил Енглески језик и 
књижевност); (3) мастер професор језика и 
књижевности (студијски програм или глав-
ни предмет, односно профил Енглески језик 
и књижевност); (4) мастер професор пре-
дметне наставе (претходно завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет). Уз пријаву 
на конкурс и одштампан и попуњен пријав-
ни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, на конкурс доставити: оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; доказ о држављанству Републике 
Србије – уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци); доказ о знању језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи, 
уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на том језику – уверење високошколске 
установе да је кандидат положио српски језик; 
доказ да лице није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у 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 при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима 
доставља се пре закључења уговора о раду. 
У току трајања поступка одлучивања о избо-
ру, 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 канди-
дати бити благовремено обавештени. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови”. Пријаве доставити лично 
или послати на горе наведену адресу, са наз-
наком: „За конкурс”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати.

Корепетитор
на одређено време до повратка радника 

са боловања

УСЛОВИ: (1) мастер музички уметник, про-
фесионални статус – клавириста, оргуљаш 
или чембалиста; (2) мастер музички уметник, 
професионални статус – камерни музичар; 
(3) дипломирани музичар, усмерење пијани-
ста; (4) дипломирани музичар – пијаниста; (5) 
дипломирани музичар – оргуљаш; (6) дипло-
мирани музичар – чембалиста; (7) академски 
музичар пијаниста; (8) академски музичар 
оргуљаш; (9) академски музичар чембали-
ста; (10) дипломирани клавириста. Уз пријаву 
на конкурс и одштампан и попуњен пријав-
ни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја на конкурс доставити: оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; доказ о држављанству Републике 
Србије – уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци); доказ о знању језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи, 
уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на том језику – уверење високошколске 
установе да је кандидат положио српски језик; 
доказ да лице није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у 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 при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима 
доставља се пре закључења уговора о раду. 
У току трајања поступка одлучивања о избо-
ру, 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 канди-
дати бити благовремено обавештени. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Пријаве доставити лично 
или послати на горе наведену адресу, са наз-
наком: „За конкурс“. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати

ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА
ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“

11320 Велика Плана, Момира Гајића 12

Наставник економске групе 
предмета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
у погледу врсте стручне спреме предвиђене 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју 
рада Економија, право и администрација 
(“Службени гласник РС – Просвени гласник” 
бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 1/2019, 9/2019, 
2/2020 и 1/2021), Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада Трговина, угос-
титељство и туризам (“Службени гласник – 
Просветни гласник РС” бр 5/2015, 16/2015, 
19/2015, 11/2016, 2/2017, 13/2018, 2/2020 и 
1/2021) и Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова (радних места) у Еко-
номско-угоститељској школи “Вук Караџић” 
у Великој Плани, под бр. 1649 од 07.09.2021. 
године. Кандидати морају испуњавати и посеб-
не услове за пријем у радни однос предвиђе-
не чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018. др. закон, 10/2019 
и 6/2020); да имају држављанство Републи-
ке Србије; да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у 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 при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминитарно понашање; доказ 
да кандидат има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса 
бодова; сматраће се да кандидат има помену-
то образовање и уколико достави доказ да је 
у току студија положио испите из педагогије и 
психологије, или доказ да је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу; да имају има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (наведени доказ 
доставља кандидат који буде изабран по кон-
курсу, а пре потписивања уговора о раду); да 
знају српски језик – језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава 
пријавни формулар на званичној интеренет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, у делу Ново на сајту. 

ОСТАЛО: Уз одштампан и својеручно потписан 
пријавни формулар са назнаком да се конкури-
ше на одређено радно место (назначити радно 
место за које се конкурише), кандидат школи 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром прилаже и следећу документацију којом 
се доказује испуњеност услова предвиђених 
Законом, Правилником и овим конкурсом, за 
радно место за које се конкурише и то: краћу 
биографију, оригинал или оверену фотоко-
пија дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању, доказ о поседовању држављанства 
Републике Србије (уверење о држављанству и 
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извод из матичне књиге рођених – оригинал 
или оверена фотокопија) – не старије од шест 
месеци, доказ о неосуђиваности кандидата, за 
наведена кривична дела утврђена чланом 139 
став 1 тачка 3 Закона (уверење из СУП-а) – 
оригинал или оверена фотокопија, не старија 
од шест месеци, доказ о непостојању дискри-
минаторног понашања (уверење од Повере-
ника за заштиту равноправности да против 
кандидата није утврђено дискриминаторно 
понашање, оригинал или оверена фотокопија, 
не старија од шест месеци); доказ да кандидат 
није под истрагом, (уверење из суда да против 
кандидата није спроведена истрага нити кри-
вични поступак, оригинал или оверена фото-
копија, не старија од шест месеци), доказ да 
кандидат има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова (оригинал или оверена фото-
копија потврде), сматраће се да кандидат има 
поменуто образовање и уколико достави доказ 
да је у току студија положио испите из педа-
гогије и психологије или доказ да је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу (ори-
гинал или оверена фотокопија); за кандидате 
које ово образовање не поседују, у складу са 
чланом 142 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, наставник је обаве-
зан да стекне у року од једне, а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу, доказ 
да кандидат зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (доказ су обавезни 
да доставе само кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику – доказује се 
потврдом одговарајуће образовне установе да 
је кандидат положио испит из српског језика, 
оригинал или оверена фотокопија). Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима (лекарско уверење) 
подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији Националне службе за запошља-
вање „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Бла-
говременом пријавом сматра се пријава која 
је непосредном предата школи пре истека 
рока утврђеног у конкурсу или је пре истека 
тог рока предата пошти у облику препоруче-
не пошиљке. Ако последњи дан рока пада у 
недељу или на дан државног празника, рок 
истиче првог наредног радног дана. Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која у прилогу 
садржи све прилоге којима кандидат доказује 
да испуњава услове за избор у складу са Зако-
ном и овим конкурсом. Наведена документа не 
смеју бити старија од 6 месеци, а приложене 
фотокопије морају бити оверене од надлежног 
органа као доказ да су верне оригиналу. Кон-
курс спроводи Конкурсна комисија именована 
решењем донетим од стране директора школе. 
Комисија утврђује испуњеност услова канди-
дата за пријем у радни однос, у року од осам 
дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Комисија ће кандидате који уђу у ужи избор 
упутити на претходну психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, 
који ће вршити надлежна служба за запошља-
вање, применом стандардизовананих посту-
пака, о чему ће кандидати бити обавештени 
путем имејла или бројева телефона које су 
навели у својим пријавама. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос у року од 
осам дана од дана пријема резултата психо-
лошке процене способности за рад са децом 

и ученицима. Конкурсна комисија обавља раз-
говор са кандидатима у просторијама школе, 
с тим што ће кандидати о датуму и времену 
бити обавештени. Комисија доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Лице 
које буде изабрано по конкурсу, дужно је да 
приложи доказ о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење) пре закљу-
чења уговора о раду. Својеручно потписане 
пријаве на конкурс се достављају на адресу: 
Економско-угоститељска школа „Вук Караџић“, 
Момира Гајића 12, 11320 Велика Плана, са наз-
наком „За конкурс“ (лично или поштом). Бли-
же информације о конкурсу можете добити од 
секретара школе путем телефона: 026/516-247.

СРЕДЊА ШКОЛА
„ЖИКИЦА ДАМЊАНОВИЋ”

11420 Смедеревска Паланка
Главашева 81

тел. 026/310-237

Наставник географије
на одређено време до повратка радника 

са функције директора школе,  
са 40% норме

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање, у скла-
ду са чл. 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, 2) да кандидат има пси-
хичку, 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријавни форму-
лар са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 
потребно је да кандидат достави: оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању за радно 
место наставника прехрамбене групе пред-
мета, наставника филозофије и наставника 
географије, доказ о држављанству Републике 
Србије (уверење о држављанству или извод из 
матичне књиге рођених), доказ о неосуђива-
ности (уверење МУП-а), доказ о знању језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на језику на којем се остварује 
образовно-васпитни рад). Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима доставља 
се пре закључења уговора о раду. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у листу „Послови“ који издаје Нацио-
нална служба за запошљавање. Приложена 
конкурсна документација се по завршетку 
конкурса не враћа. Пријаве на конкурс се могу 
послати поштом на адресу школе или предати 
лично у секретаријату школе. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. Додатне информације се могу добити 
на телефон школе: 026/310-237.

СОМБОР

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ВЕРА ГУЦУЊА”

25000 Сомбор
Венац војводе Петра Бојовића 3

тел. 025/433-511

Педагог

УСЛОВИ: високо образовање из области педа-
гошких наука: 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 уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 
2005. годиње (VII степен); положен стручни 
испит; знање рада на рачунар. У радни однос 
ради обављања наведених послова може бити 
примљен кандидат који испуњава следеће 
услове: 1. поседовање одговарајућег обра-
зовања; 2. поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом; 3. 
поседовање држављанства Републике Србије; 
4. неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију; 5 непостојање дискриминаторног 
понашања на страни кандидата, утврђеног у 
складу са законом; 6. знање српског језика.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: 1) оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 2) 
доказ о држављанству Републике Србије (ове-
рено уверење о држављанству или извод из 
матичне књиге рођених, не старије од 6 месе-
ци); 3) доказ за тачке 4 и 5 (уверење суда и 
полицијске управе, не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверена фотокопија); 4) доказ за 
тачку 6 – потврда одговарајуће високошколске 
установе да је кандидат положио српски језик 
– достављају само кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику (оверена фото-
копија); 5) ЦВ кандидата. Уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима изабрани кандидат 
ће доставити пре закључења уговора о раду. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају устано-
ви. Пријаве слати искључиво поштом, на адре-
су установе. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови“. 
Документација се доставља у овереним фотоко-
пијама. Документи важе 6 месеци од издавања. 
Пријава која не садржи све тражене документе, 
као и пријава која садржи неоверене докумен-
те, сматраће се непотпуном. Неблаговремене и 
непотпуне молбе неће се узимати у обзир.

Национална служба
за запошљавање
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ОСНОВНА ШКОЛА
„22. ОКТОБАР“

25272 Бачки Моноштор
Ивана Горана Ковачића 32

тел. 025/807-530

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до повратка 

запослене са боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених у члану 24 ст. 1 
Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС 
и 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), 
кандидат треба да испуњава и посебне усло-
ве прописане чл. 139, 140, 142 Закона о осно-
вима система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019 и 6/2020 (у даљем тексту: Закон) и 
то: одговарајуће образовање, високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) 
или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; степен и врста образовања 
морају бити у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
– Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18) за рад на рад-
ном месту: наставник енглеског језика; пси-
хичка, физичка и здравствена 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; држављанство Републи-
ке Србије; знање језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад; у складу са чл. 142 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, кандидат мора да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодо-
ва. Кандидати попуњавају и штампају пријав-
ни формулар (налази се на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког равоја - део Ново на сајту), а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи. 
Кандидати су дужни да приложе следећу доку-
ментацију: 1) попуњен и одштампан пријавни 
формулар; 2) кратку биографију; 3) оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми; 4) доказ о поседовању образовања из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина, односно доказ да је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије, 
или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу; 5) уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија), не старије од 
6 месеци; 6) извод из матичне књиге рође-

них (оригинал или оверена фотокопија); 7) 
уверење о неосуђиваности правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у 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 при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, не ста-
рије од 6 месеци; 8) лекарско уверење о пси-
хичкој, физичког и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима – прилаже кан-
дидат који буде изабран пре закључења уго-
вора о раду; 9) доказ о знању језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад је дипло-
ма која садржи податке о језику студија или 
друга исправа коју је издала високошколска 
установа. Конкурс спроводи Конкурсна коми-
сија коју именује директор школе. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања у листу „Послови“. 
Пријавни формулар са документацијом слати 
препорученом пошиљком или доставити лич-
но у секретаријат школе, у затвореној коверти, 
са назнаком: „За конкурсну комисију“. Предата 
документација се не враћа. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО“

25270 Бездан, Жртава фашизма 25
тел. 025/810-322

Наставник математике
на мађарском наставном језику, на 
одређено време за 88,88% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из чл. 139, 140, 141 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – и др. закон, 
10/19, и 6/2020) и 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 и 11/19), и то да има одговарајуће обра-
зовање у складу са чл. 140 -142 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела за које је изре-
чена безусловна казна затвора у 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 при-
мања или давања мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна мађарски језик (ако 
одговарајуће образовање није стечено на јези-

ку на којем се остварује образовно-васпитни 
рад или је положио мађарски језик по програ-
му одговарајуће високе школске установе).

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе сле-
дећу документацију: 1) попуњен и одштампан 
пријавни формулар (налази се на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја – део: Ново на 
сајту), 2) кратку биографију, 3) оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми, 
доказ о стеченом образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, односно 
доказ да је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу, доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима-под-
носи се пре закључења уговора о раду, 4) уве-
рење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију) не старије од 6 месеци, 5) извод 
из матичне књиге рођених са холограмом (ори-
гинал или оверену фотокопију), 6) уверење 
МУП-а о неосуђиваности не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверену фотокопију) – да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није утврђено дискриминаторно пона-
шање, 7) доказ о здравственој способности – 
лекарско уверење (прилаже кандидат који буде 
изабран по конкурсу пре закључења уговора о 
раду), 8) оверену фотокопију дипломе о стече-
ном средњем, вишем или високом образовању 
на језику на коме се остварује образовно-вас-
питни рад или је положио мађарски језик по 
програму одговарајуће високе школске уста-
нове). Предата конкурсна документација се не 
враћа. Пријаве слати на адресу: Основна школа 
„Братство-јединство“ Бездан, Жртава фашизма 
25, 25270, Бездан. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Канди-
дати који су изабрани у ужи избор у року од 8 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ностои за рад са ученицима које врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе и доноси решење о избору кандидата у 
року од 8 дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања у листу „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Пријавни формулар 
са документацијом слати препорученом поштом 
или доставити лично у секретаријат школе, у 
затвореној коверти, са назнаком „За конкур-
сну комисију” на горе наведену адресу. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код 
секретара или директора школе на телефон: 
025/810-322, 810-342.

Наставник српског језика као 
нематерњег

на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139, 140, 141 Закона о основама 
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система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр: 88/17, 27/18 - и др. Закон, 
10/19, и 6/2020) и 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 и 11/19), и то да има одговарајуће обра-
зовање у складу са чл. 140 -142 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела за које је изре-
чена безусловна казна затвора у 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 при-
мања или давања мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и да за њега није утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик, као 
језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе сле-
дећу документацију: 1) попуњен и одштампан 
пријавни формулар (налази се на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја – део: Ново на 
сајту), 2) кратку биографију, 3) оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми, 
доказ о стеченом образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, однос-
но доказ да је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, 
доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима-подноси се пре закључења угово-
ра о раду, 4) уверење о држављанству (ори-
гинал или оверену фотокопију) не старије од 
6 месеци, 5) извод из матичне књиге рођених 
са холограмом (оригинал или оверену фото-
копију), 6) уверење МУП-а о неосуђиваности, 
не старије од 6 месеци (оригинал или овере-
ну фотокопију) – да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примања или давања мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није утврђе-
но дискриминаторно понашање, 7) доказ о 
здравственој способности – лекарско уверење 
(прилаже кандидат који буде изабран по кон-
курсу пре закључења уговора о раду). Предата 
конкурсна документација се не враћа. Пријаве 
слати на адресу: Основна школа „Братство-је-
динство” Бездан, Жртава фашизма 25, 25270, 
Бездан. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор школе. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана 
упућују се на психолошку процену способнос-
тои за рад са ученицима које врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуња-

вају услове за пријем у радни однос у року од 
8 дана од дана пријема резултата психолош-
ке процене способности за рад са ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања у листу „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. Пријавни формулар са документацијом 
слати препорученом поштом или достави-
ти лично у секретаријат школе, у затвореној 
коверти, са назнаком „За конкурсну комисију” 
на горе наведену адресу. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара или 
директора школе на телефон 025/810-322, 
810-342.

Наставник физике
на одређено време до престанка 

дужности директора, за 40% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139, 140, 141 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр: 88/17, 27/18-и др. Закон, 
10/19, и 6/2020) и 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 и 11/19), и то да има одговарајуће обра-
зовање у складу са чл. 140–142 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела за које је изре-
чена безусловна казна затвора у 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 при-
мања или давања мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и да за њега није утврђено дискри-
минаторно понашање, да има држављанство 
Републике Србије.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе сле-
дећу документацију: 1) попуњен и одштампан 
пријавни формулар (налази се на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја – део: Ново на 
сајту), 2) кратку биографију, 3) оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми, 
доказ о стеченом образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, однос-
но доказ да је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, 
доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима-подноси се пре закључења угово-
ра о раду, 4) уверење о држављанству (ори-
гинал или оверену фотокопију) не старије од 
6 месеци, 5) извод из матичне књиге рођених 
са холограмом (оригинал или оверену фото-
копију), 6) уверење МУП-а о неосуђиваности 
не старије од 6 месеци (оригинал или овере-
ну фотокопију) – да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-

летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примања или давања мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није утврђе-
но дискриминаторно понашање, 7) доказ о 
здравственој способности - лекарско уверење 
(прилаже кандидат који буде изабран по кон-
курсу пре закључења уговора о раду). Предата 
конкурсна документација се не враћа. Прија-
ве слати на адресу: Основна школа „Брат-
ство-јединство” Бездан, Жртава фашизма 25, 
25270, Бездан. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Кан-
дидати који су изабрани у ужи избор у року 
од 8 дана упућују се на психолошку процену 
способностои за рад са ученицима које врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Кон-
курсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од 8 дана од дана пријема резул-
тата психолошке процене способности за рад 
са ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе и доноси 
решење о избору кандидата у року од 8 дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 (осам) 
дана од дана објављивања у листу „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Пријавни формулар са 
документацијом слати препорученом поштом 
или доставити лично у секретаријат школе, у 
затвореној коверти, са назнаком „За конкур-
сну комисију” на горе наведену адресу. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код 
секретара или директора школе на телефон 
025/810-322, 810-342.

Наставник физике
на мађарском наставном језику, на 

одређено време, за 30% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из чл. 139, 140, 141 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – и др. Закон, 
10/19 и 6/2020) и 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 и 11/19), и то да има одговарајуће обра-
зовање у складу са чл. 140–142 Закона о 
основама система образовања и васпитања и 
у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примања или давања мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и да за њега није 
утврђено дискриминаторно понашање, да 
има држављанство Републике Србије, да зна 
мађарски језик (ако одговарајуће образовање 
није стечено на на језику на којем се оства-
рује образовно васпитни рад или је положио 
мађарски језик по програму одговарајуће 
високе школске установе).
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ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе сле-
дећу документацију: 1) попуњен и одштампан 
пријавни формулар (налази се на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја – део: Ново на 
сајту), 2) кратку биографију, 3) оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми, 
доказ о стеченом образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, однос-
но доказ да је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, 
доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима-подноси се пре закључења угово-
ра о раду, 4) уверење о држављанству (ори-
гинал или оверену фотокопију) не старије од 
6 месеци, 5) извод из матичне књиге рођених 
са холограмом (оригинал или оверену фото-
копију), 6) уверење МУП-а о неосуђиваности 
не старије од 6 месеци (оригинал или овере-
ну фотокопију) – да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примања или давања мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није утврђено дискри-
минаторно понашање, 7) доказ о здравственој 
способности – лекарско уверење (прилаже 
кандидат који буде изабран по конкурсу пре 
закључења уговора о раду), 8) оверену фото-
копију дипломе о стеченом средњем, вишем 
или високом образовању на језику на коме се 
остварује образовно-васпитни рад или је поло-
жио мађарски језик по програму одговарајуће 
вицоке школске установе). Предата конкурсна 
документација се не враћа. Пријаве слати на 
адресу: Основна школа „Братство-јединство” 
Бездан, Жртава фашизма 25, 25270, Бездан. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју 
именује директор школе. Кандидати који су 
изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују 
се на психолошку процену способностои за рад 
са ученицима које врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе и доноси решење о избору кандидата у 
року од 8 дана од дана обављеног разгово-
ра са кандидатима. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања 
у листу „Послови”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријавни формулар са документацијом слати 
препорученом поштом или доставити лично 
у секретаријат школе, у затвореној коверти, 
са назнаком „За конкурсну комисију” на горе 
наведену адресу. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара или дирек-
тора школе на телефон: 025/810-322, 810-342.

Наставник хемије
на мађарском наставном језику, на 

одређено време до престанка дужности 
директора, за 20% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из чл. 139, 140, 141 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/18 – и др. закон, 10/19, 

и 6/2020) и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС – Про-
светни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13, 18 и 
11/19) и то да има одговарајуће образовање у 
складу са чл. 140 -142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи; да има психичку, физичку и здравстве-
ну 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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 утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна мађарски језик (ако одгова-
рајуће образовање није стечено на језику на 
којем се остварује образовно васпитни рад или 
је положио мађарски језик по програму одго-
варајуће високе школске установе).

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе сле-
дећу документацију: 1) попуњен и одштампан 
пријавни формулар (налази се на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја – део: Ново на 
сајту), 2) кратку биографију, 3) оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми, 
доказ о стеченом образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, однос-
но доказ да је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, 
доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима-подноси се пре закључења угово-
ра о раду, 4) уверење о држављанству (ори-
гинал или оверену фотокопију) не старије од 
6 месеци, 5) извод из матичне књиге рођених 
са холограмом (оригинал или оверену фото-
копију), 6) уверење МУП-а о неосуђиваности 
не старије од 6 месеци (оригинал или овере-
ну фотокопију) – 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-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примања или давања мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није утврђено 
дискриминаторно понашање, 7) доказ о здрав-
ственој способности – лекарско уверење (при-
лаже кандидат који буде изабран по конкурсу 
пре закључења уговора о раду), 8) оверену 
фотокопију дипломе о стеченом средњем, 
вишем или високом образовању на језику на 
коме се остварује образовно-васпитни рад или 
је положио мађарски језик по програму одго-
варајуће високе школске установе). Предата 
конкурсна документација се не враћа. Прија-
ве слати на адресу: Основна школа „Брат-
ство-јединство” Бездан, Жртава фашизма 25, 
25270, Бездан. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Кан-
дидати који су изабрани у ужи избор у року 

од 8 дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са ученицима које врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Кон-
курсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од 8 дана од дана пријема резул-
тата психолошке процене способности за рад 
са ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе и доноси 
решење о избору кандидата у року од 8 дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања у листу „Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узи-
мати у разматрање. Пријавни формулар са 
документацијом слати препорученом поштом 
или доставити лично у секретаријат школе, у 
затвореној коверти, са назнаком „За конкур-
сну комисију” на горе наведену адресу. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код 
секретара или директора школе на телефон: 
025/810-322, 810-342.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ПРЕХРАМБЕНО-ШУМАРСКА И
ХЕМИЈСКА ШКОЛА

22000 Сремска Митровица 
Змај Јовина 3

тел. 022/622-352 

Наставник математике

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чл. 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, и то: 
да има одговарајуће образовање у складу са 
чл. 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 
6/2020): на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и 
то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука, при чему мора да има заврше-
не студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали образовање 
до 10. септембра 2005. године. Кандидат тре-
ба да испуњава услове прописане чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања, и то: да има одговарајуће обра-
зовање у складу са чл. 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019 и 6/2020): на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; сту-
дије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, при чему мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; на основ-



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 956 | 20.10.2021.94

ним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали 
образовање до 10. септембра 2005. године. 
2. став 1 тачка 13) Правилника о степену и 
врсти образовања наставника из општеобра-
зовних предмета, стручних сарадника и васпи-
тача у стручним школама („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 
13/2016-исп, 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019 
и 2/2020): професор математике, дипломира-
ни математичар, дипломирани математичар 
за теоријску математику и примене, дипломи-
рани математичар за рачунарство и информа-
тику, дипломирани математичар - информа-
тичар, дипломирани математичар-професор 
математике, професор математике и рачунар-
ства, дипломирани математичар за математи-
ку економије, професор математике-теоријско 
усмерење, професор математике – теоријски 
смер, професор информатике - математике, 
професор хемије-математике, професор гео-
графије-математике, професор физике-ма-
тематике, професор биологије-математике, 
дипломирани математичар - астроном, дипло-
мирани математичар-математика финансија, 
дипломирани инжењер математике (са избор-
ним предметом Основи геометрије), дипло-
мирани информатичар, дипломирани матема-
тичар-примењена математика, дипломирани 
математичар-математика финансија, дипломи-
рани професор математике-мастер, дипломи-
рани математичар-мастер, мастер математи-
чар, мастер професор математике. Лица која 
су стекла академско звање мастер, односно 
дипломирани-мастер треба да имају завршене 
основне академске студије на студијским про-
грамима Математика или Примењена матема-
тика (са положеним испитом из предмета Гео-
матрија или Основи геометрије).

Наставник стручних предмета у 
подручју рада Шумарство и обрада 

дрвета
на одређено време, замена одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, и то: да има 
одговарајуће образовање у складу са чл. 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018–- др. закон, 10/2019 и 6/2020): на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, при чему мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Канди-
дати треба да испуњавају и услове и у скла-
ду са чланом 3. Правилник о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада шумарство и обрада дрвета 
(“Сл. гласник РС – Просветни гласник”, број 
16/2015, 11/2016, 2/2017, 4/2018, 13/2018 и 
15/2019): дипломирани инжењер шумаства; 
мастер инжењер шумарства, претходно завр-
шене основне академске студије из области 
шумарства.

Наставник стручних предмета  
у подручју рада Шумарство  

и обрада дрвета
на одређено време, замена одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, и то: да има 
одговарајуће образовање у складу са чл. 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020): на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука, при чему мора да има завршене сту-
дије 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 образовање до 10. септембра 2005. 
године. Кандидати треба да испуњавају и усло-
ве и у складу са чланом 4 Правилник о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада шумарство и обрада 
дрвета (“Сл. гласник РС – Просветни гласник”, 
број 16/2015, 11/2016, 2/2017, 4/2018, 13/2018 
и 15/2019): дипломирани инжењер шумар-
ства за обраду дрвета; дипломирани инжењер 
шумарства за дрвну индустрију; дипломира-
ни инжењер прераде дрвета; мастер инжењер 
шумарства, претходно завршене основне ака-
демске студије из области прераде дрвета.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни фор-
мулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја и уз попуњени и одштампани 
пријавни формулар школи доставља следећу 
документацију: диплому о стеченом високом 
образовању; доказ о неосуђиваности (извод 
из казнене евиденције); уверење о држављан-
ству Републике Србије; извод из матичне књи-
ге рођених; писмени доказ (уверење или сери-
фикат) да је положио испит из српског језика 
одговарајуће високошколске установе којим 
потврђује да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад, тј. српски језик, уко-
лико је одговарајуће образовање стекао на 
страном језику. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима кандидат прибавља и доставља 
након избора, а пре закључења уговора о раду. 
Уколико кандидат подноси копије наведених 
докумената исте морају бити оверене. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве слати на 
адресу: Прехрамбено-шумарска и хемијска шко-
ла, 22000 Сремска Митровица, Змај Јовина 3.

ОШ „НЕБОЈША ЈЕРКОВИЋ“
22421 Буђановци, Небојше Јерковића 1

тел. 022/447-214
e-mail: osbudj@mts.rs

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, са 
40% радног времена (16 сати недељно)

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове предвиђене чл. 139 Закона о осно-

вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. зако-
ни, 10/2019 и 6/2020): да имају одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије); (1) студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) сту-
дије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука (лице из ове тачке 
мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета); 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, све у складу са чл. 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 
10/2019 и 6/2020); да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да нису осуђивана правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у 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 при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да су 
држављани Републике Србије; да знају срп-
ски језик и језик на коме се одвија образов-
но-васпитни рад. Кандидати треба да прило-
же следеће документе: пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; био-
графију; диплому о стеченом високом образо-
вању; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству; личну карту (очитана 
или фотокопија); уверења да кандидати нису 
осуђивани за дела из члана 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и вас-
питања; доказ о знању српског језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад (уколи-
ко одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику потребан је доказ о положеном 
испиту из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе). Лекарско уверење 
из члана 139 став 1 тачка 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања канди-
дат прибавља пре закључења уговора о раду. 
Потребно је приложити оргинале или оверене 
фотокопије докумената. Пријаве на конкурс 
се достављају поштом или лично на адресу 
ОШ „Небојша Јерковић“, Небојше Јерковића 
1, 22421 Буђановци, са назнаком „Пријава на 
конкурс – енглески језик“. Оглас је отворен 8 
дана од дана објављивања у листу „Послови“. 
Телефон за информације: 022/447-214. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве се неће раз-
матрати.

Андрагошки асистент
на одређено време за школску 
2021/2022. годину, односно до 

31.08.2022. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Кандида-
ти треба да испуњавају услове предвиђене чл. 
139 Закона о основама система образовања 
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и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020): да 
имају одговарајуће образовање (4. степен 
стручне спреме): да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у 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 при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да су 
држављани Републике Србије; да знају срп-
ски језик и језик на коме се одвија образов-
но- васпитни рад. Кандидати треба да прило-
же следеће документе: пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; био-
графију; диплому о стеченом образовању; 
извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству; личну карту (очитана или 
фотокопија); уверења да нису осуђивани за 
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; 
доказ о знању српског језика на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад (уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском 
језику потребан је доказ о положеном испиту 
из тог језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе). Лекарско уверење из 
члана 139 став 1 тачка 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Потребно је 
приложити оргинале или оверене фотокопије 
докумената. Пријаве на конкурс се достављају 
поштом или лично на адресу ОШ „Небојша 
Јерковић“, Небојше Јерковића 1, 22421 Буђа-
новци, са назнаком „Пријава на конкурс – 
андрагошки асистент“. Оглас је отворен 8 дана 
од дана објављивања у листу „Послови“. Теле-
фон за информације: 022/447-214. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве се неће разматрати

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЧЕЛИЦА“

22000 Сремска Митровица
Марко Перичин Камењар 16

тел. 022/624-398

Васпитач

УСЛОВИ: У радни однос у може да буде 
примљено лице које испуњава следеће усло-
ве: да има одговарајуће високо образовање 
за васпитача 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. сеп-
тембра 2005. године, или високо образовање 
стечено на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалис-
тичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или више образовање; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; да није осуђивано правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на коме се 
остварује васпитно-образовни рад. Кандидати 
су дужни да попуне формулар за пријаву на 
конкурс који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја. Пријаве поднете без при-
ложеног попуњеног формулара сматраће се 
непотпуним и неће бити узете у разматрање. 
Уз одштампани формулар потребно је прило-
жити: радну и личну биографију са адресом, 
контакт телефоном и имејл-адресом – CV; 
доказ о одговарајућем образовању – оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
извод из казнене евиденције из МУП-а да кан-
дидат није осуђиван, правоснажном пресудом 
за кривична дела прописана чланом 139 ст. 1 
тачка 3 Закона, не старије од 6 месеци од дана 
објављивања конкурса; оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству РС, 
не старију од 6 месеци; доказ о знању српског 
језика на коме се остварује васпитно образов-
ни рад – доказ је диплома издата на српском 
језику (кандидат који није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику, потребно је да 
достави уверење да је положио испит из срп-
ског језика са методиком, по програму одго-
варајуће високошколске установе); извод из 
матичне књиге рођених, оригинал или оверену 
фотокопију, са холограмом. Доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом (лекарско уверење) 
прибавља се пре закључивања уговора о раду. 
Изабрани кандидат је дужан пре закључивања 
уговора о раду да исто достави. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“. Конкурс 
ће спровести конкурсна комисија коју име-
нује директор у складу са чланом 154 ЗОСОВ. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве, неће се 
разматрати. Приложена конкурсна документа-
ција неће се враћати кандидатима. Пријавом 
на конкурс кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе спро-
вођења законом предвиђеног поступка – кон-
курса за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Пријаве се под-
носе на адресу: ПУ„Пчелица”, Марко Перичин 
Камењар 16, Сремска Митровица, са назнаком 
„Пријава на конкурс за радно место васпитач” 
или доставити лично у секретаријат устано-
ве. Информације о конкурсу могу се добити у 
предшколској установи и на телефон 022/624-
398, радним даном од 08.00 до 13.00 часова.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ФИЛИП ВИШЊИЋ”

22240 Шид, Карађорђева 85
тел. 022/2712-254

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да 
обавља лице које 1) испуњава услове пред-
виђене члановима 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гл. РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 
6/20) и то: да има одговарајуће високо образо-
вање за наставника ове врсте школе – музичке 
школе и подручја рада, за педагога или пси-
холога, на студијама другог степена - мастер 
академске студије, мастер струковне студије 

или специјалистичке академске студије (сту-
дије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких 
наука, у ком случају је неопходна заврше-
ност студија првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета;или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, 2) има 
психичку, физичку и здравстрвену способност 
за рад са децом и ученицима, 3) није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 
3Закона о основама система образовања и 
васпитања, односно да није осуђиван правос-
нажном 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, 4) има држављанство Републи-
ке Србије, 5) има дозволу за рад наставника 
(лиценца), односно положен стручни испит, 6) 
поседује лиценцу за директора установе (кан-
дидат који ту лиценцу не поседује може бити 
изабран, али ће бити дужан да испит за дирек-
тора установе положи у року од две године 
од дана ступања на дужност), 7) има најмање 
8 година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања. Уколико се на конкурс не 
пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем из члана 140 ст. 1 и 2Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
за директора школе може бити изабрано и 
лице које уз испуњеност осталих горе наведе-
них услова, има одговарајуће образовање из 
члана чл. 140 став 3 истог закона, тј.високо 
образовање стечено на студијама првог сте-
пена (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 образо-
вања и васпитања у установи после стеченог 
одговарајућег образовања; 8) зна српски језик 
на којем се остварује образовно –васпитни 
рад. У сврху доказивања потребних услова за 
избор директора школе, кандидати уз пријаву 
на конкурс, треба да приложе следеће доку-
менте: оверени препис / фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; оверени препис 
/ фотокопију документа о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту; овере-
ни препис /фотокопију лиценце за директора 
установе (ако је кандидат поседује); оригинал 
или оверена фотокопија лекарског уверења; 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству, не старијег од 6 месеци; ори-
гинал или оверене фотокопија извода из мати-
чне књиге рођених; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о неосуђиваности МУП-а; 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
некажњавању из основног суда; оригинална 
потврда о годинама рада после стеченог одго-
варајућег образовања. Уколико се на конкурс 
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пријави лице које је претходно обављало дуж-
ност директора установе, дужно је да доста-
ви резултате стручно – педагошког надзора и 
оцену спољашњег вредновања.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Сва потребна обавештења могу се добити од 
секретара установе, на телефон: 022/2712-
254. Пријаве са потребном документацијом о 
испуњености услова, достављају се поштом 
или лично, у затвореној коверти, са назнаком 
„Конкурс за избор директора школе“, на горе 
наведену адресу. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

СУБОТИЦА

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – СУБОТИЦА

24000 Суботица, Марка Орешковића 16

1. Наставник на струковним 
студијама – професор струковних 

студија, за ужу научну област 
Развојно машинство

2. Сарадник у настави за избор 
у звање за ужу научну област 

Електротехничко инжењерство
на одређено време од годину дана

2 извршиоца

3. Сарадник у настави за избор 
у звање за ужу научну област 

Рачунарско инжењерство
на одређено време од годину дана

4. Сарадник у настави за избор 
у звање за ужу научну област 

Рачунарско инжењерство
на одређено време од годину дана, са 

20% радног времена

5. Сарадник у настави за избор у 
звање за ужу научну област Развојно 

машинство
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: настава се изводи двојезично, по 
акредитованим студијским програмима школе 
(српски и мађарски наставни језик). 

Услови за радно место 1: Поред општих 
услова, кандидати треба да испуњавају услове 
услове утврђене чланом 74 Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС” број 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 
– др. закон, 11/2021 – аутентично тумачење 
и 67/2021), чланом 32 Статута Школе и чла-
ном 7 Правилника о избору у звања наставни-
ка и сарадника школе. Уз пријаву на конкурс 
за избор наставника на струковним студијама, 
сви кандидати подносе: биографију са пода-
цима о досадашњем раду, оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном факултету, овере-
ну фотокопију дипломе о академском звању 
доктора наука, потврду о оцени педагошког 
рада – мишљење студената, списак објавље-
них стручних радова, као и саме радове (на 
захтев комисије), уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, доказ да 
није осуђиван (прибавља се у МУП-у), доказ да 
није под истрагом (прибавља се у суду), доказ 
да има педагошко искуство минимум 8 година 
у задњих 10 година, од чега најмање 3 године 
као предавач или виши предавач. 

Услови за радна места 2. 3, 4 и 5: Поред 
општих услова, кандиати треба да испуња-

вају услове услове утврђене чланом 83 Зако-
на о високом образовању („Сл. гласник РС” 
број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 
67/2019, 6/2020 – др. закон, 11/2021 – аутен-
тично тумачење и 67/2021), чланом 37 Стату-
та Високе техничке школе струковних студија 
у Суботици и чланом 11 Правилника о избору 
у звања наставника и сарадника Школе и да 
зна језике на којима се остварује настава на 
акредитованим студијским програмима шко-
ле. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: 
биографију са подацима о досадашњем раду (у 
биографији навести да говори језике на који-
ма се изводи настава), оверену фотокопију 
дипломе о завршеним студијама првог степе-
на, доказ о статусу студента мастер академ-
ских студија или специјалистичких академских 
студија или мастер струковних студија или 
специјалистичких струковних студија, доказ 
о укупној просечној оцени на студијама првог 
степена, списак радова као и саме радове (на 
захтев комисије), уверење о држављанству, 
извод из књиге рођених, доказ да није осуђи-
ван (прибавља се у МУП-у) и доказ да није под 
истрагом (прибавља се у суду).

ОСТАЛО: Пријаву са доказима о испуњавању 
услова конкурса доставити Секретаријату шко-
ле, на горенаведену адресу, у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У 

СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Наставник у звање доцента за ужу 
научну област Агроекономија
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор 
наука – економске науке, са докторском дисер-
тацијом из уже научне области Агроекономија. 
Поред наведених услова, кандидати треба да 
испуне и друге услове прописане одредбама 
Закона о високом образовању Закона о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 
27/18 – други закони, 67/19 и 6/20 – др. зако-
ни), Статута Универзитета у Новом Саду бр. 
01-198/1 од 8. марта 2018. године (5. априла 
2018. године – исправка; измене и допуне 13. 
фебруара 2019. године, 29. септембра 2020. 
године), Статута Економског факултета у Субо-
тици бр. 01- 1812 од 31. маја 2018. године, са 
изменама и допунама од 20. децембра 2018. 
године и 28. септембра 2020. године, Правил-
ника о ближим мимималним условима за избор 
у звања наставника на Универзитету у Новом 
Саду од 3. марта 2016. године (измене и допу-
не од 8. септембра 2016. године, 22. септем-
бра 2016. године, 1. децембра 2016. године, 
8. марта 2018. године, 9. октобра 2018. године 
и 30. јануара 2020. године-аутентично тума-
чење) и Правилника о избору наставника и 
сарадника Економског факултета у Суботици 
бр. 01-3503 од 15. новембра 2018. године.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима 
подносе се Економском факултету у Суботици, 
Сегедински пут 9-11, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Уз пријаву приложити: 
образац – подаци о кандидату пријављеном на 
конкурс за избор у звање наставника Универ-
зитета (2. одељак реферата о пријављеним 
кандидатима) у штампаној форми и у елек-
тронској форми на ЦД-у (Образац и Упутство 
су доступни на сајту Универзитета у Новом 
Саду www.uns.ac.rs), биографију, фотокопију 
личне карте (у случају чиповане личне карте 

потребно је доставити очитану личну карту), 
оверене фотокопије диплома, списак радова 
и саме радове, потврду о томе да лице није 
правоснажном пресудом осуђено за кривично 
дело против полне слободе, фалсификовања 
исправе које издаје високошколска устано-
ва или примања мита у обављању послова 
у високошколској установи, као и све оста-
ле доказе који упућују на испуњеност услова 
предвиђених Законом, Статутом Универзитета, 
Статутом Факултета и Правилницима Универ-
зитета и Факултета. Непотпуне и неблаговре-
мено достављене пријаве неће бити разма-
тране. Факултет неће враћати запримљену 
конкурсну документацију кандидатима.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

СУБОТИЦА
24000 Суботица, Козарачка 2а

Наставник страног језика  
– немачки језик

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: завршен филозофски факултет – гру-
па немачки језик; радно искуство од 5 година 
у педгошком раду. Кандидати поред општих 
услова треба да испуњавају и услове пред-
виђене чланом 74 став 1 Закона о Високом 
образовању и чланом 130 Статута Грађевин-
ског факултета. Уз пријаву на конкурс тре-
ба приложити: кратку биографију, диплому 
факултета, диплому доктора наука и списак 
објављених радова. Конкурс је отворен 10 
дана од дана објављивања у средствима јавног 
информисања. Непотпуне и неблаговремено 
приспеле пријаве се неће разматрати. Бли-
же информације се могу добити на телефон: 
024/554-300. Пријаве са доказима о испуња-
вању услова слати на горенаведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

СУБОТИЦА
24000 Суботица, Козарачка 2а

Наставник у свим звањима 
(доцент, ванредни професор и 

редовни професор), научна област 
Саобраћајнице

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор техничких наука, област 
грађевинарство; радно искуство 5 година у 
педагошком раду. Кандидати поред општих 
услова треба да испуњавају и услове пред-
виђене чланом 74. став 8. Закона о високом 
образовању и изборне елементе за звање ван-
редног професора предвиђене Правилником 
о ближим и минималним условима за избор 
наставника бр. 01-134/4 од 25.02.2021. годи-
не и чланом 130 став 6 Статута Грађевинског 
факултета. Уз пријаву на конкурс треба прило-
жити: кратку биографију, диплому факултета, 
диплому доктора наука и списак објављених 
радова и саме радове у протеклих 5 година. 
Конкурс је отворен 10 дана од дана објављи-
вања у средствим јавног информисања. Непот-
пуне и неблаговремене приспеле пријаве се 
неће разматрати. Ближе информације се могу 
добити на телефон: 024/554-300. Пријаве са 
доказом о испуњавању услова слати на горе-
наведену адресу. 

Посао се не чека, 
посао се тражи



Наука и образовање

Бесплатна публикација о запошљавању 9720.10.2021. |  Број 956 |   

ШАБАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

15358 Бадовинци, Карађорђева 1

Наставник математике
за 67% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат који конкурише на наведе-
но радно место треба да испуњава услове из 
члана 139 и члана 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 
и 6/2020), као и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС – Просвет-
ни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021 и 4/2021). Члан 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања прописује 
услове за пријем у радни однос, односно да у 
радни однос у установи може да буде примље-
но лице, под условима прописаним законом 
и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 
2) има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запоштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Услови из става 1 овог члана доказују 
се приликом пријема у радни однос и провера-
вају у току рада. Докази о испуњености усло-
ва из става 1 тачка 1), 3), 4) и 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. Чланом 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања прописано је да наставник, вас-
питач и стручни сарадник јесте лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке 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 интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују 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. сеп-
тембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 
1) подтачка (2) овог члана мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС – Просветни гласник“, број 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 

16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021), прописа-
ни су степен и врста образовања за извођење 
наставе и других облика образовно-васпитног 
рада на радном месту наставника математи-
ке, и то: професор математике, дипломирани 
математичар, дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене, дипломира-
ни математичар за рачунарство и информати-
ку, дипломирани математичар-информатичар, 
професор математике и рачунарства, дипло-
мирани математичар за математику економије, 
професор информатике-математике, дипло-
мирани математичар-астроном, дипломирани 
математичар-примењена математика, дипло-
мирани математичар-математика финансија 
(са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер матема-
тичар, мастер професор математике, мастер 
професор математике и физике, мастер про-
фесор математике и информатике, мастер 
професор физике и математике, мастер про-
фесор информатике и математике, дипломира-
ни професор математике-мастер, дипломирани 
математичар-мастер, дипломирани инжењер 
математике-мастер (са изборним предметом 
Основи геометрије), дипломирани математи-
чар-професор математике, дипломирани мате-
матичар-теоријска математике, дипломирани 
инжењер математике (са изборним предме-
том Основи геометрије), професор хемије-ма-
тематике, професор географије-математике, 
професор физике-математике, професор био-
логије-математике, професор математике-те-
оријско усмерење, професор математике-те-
оријски смер, дипломирани математичар и 
информатичар, дипломирани математичар-ме-
ханичар, мастер професор предметне наставе, 
мастер математичар-професор математике. 
Лица која су стекла академско звање мастер, 
односно дипломирани-мастер треба да имају 
завршене основне академске студије на сту-
дијским програмима из области математике 
или примењене математике (са положеним 
испитом из предмета геометрија или основи 
геометрије) или двопредметне наставе мате-
матике и физике односно математике и инфор-
матике.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да доста-
ви: 1. доказ да поседује одговарајуће образо-
вање (оверену фотокопију дипломе или уве-
рења), 2. да је држављанин Републике Србије 
(уверење о држављанству РС не старије од 
шест месеци, оригинал или оверена фото-
копија), 3. да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запоштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (уве-
рење МУП-а не старије од шест месеци, ори-
гинал или оверена фотокопија), 4. доказ да 
зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад, односно српски језик 
(диплома издата и стечена на српском јези-
ку или уверење одговарајуће високошколске 
установе да је лице положило испит из срп-
ског језика са методиком, оригинал или ове-
рена фотокопија). Напомена: доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима – доставља иза-
брани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Након истека рока за достављање прија-

ва није могуће достављање доказа о испуње-
ности услова. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Школа 
није у обавези да враћа конкурсну докумен-
тацију. У складу са чланом 154 став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а 
потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају 
установи. Кандидат који уђе у ужи избор биће 
позван на разговор. Пријава на конкурс оба-
везно садржи податке о радном месту на које 
кандидат конкурише и податке о кандидату 
(име и презиме, адреса пребивалишта односно 
боравишта, контакт телефон кандидата, адре-
са електронске поште ако је кандидат посе-
дује). Пријаве са доказима доставити у року 
од 8 дана од дана оглашавања у публикацији 
„Послови“. Пријаве доставити на горенаведену 
адресу. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ“

15352 Змињак, Војводе Мишића 1

Наставник математике
са 90% радног времена, за рад 

у матичној школи у Змињаку и у 
издвојеном одељењу у Петловачи

2 извршиоца

Наставник физике
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице које има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017) – наставник, 
васпитач и стручни сарадник јесте лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајуће предмете, односно групе пред-
мета; студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; лице 
из подтачке 2 овог члана мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђивано за кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи.

ОСТАЛО: Потребна документација: оверена 
фотокопија дипломе о стеченом образовању; 
доказ да лице није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање, злостављање малолетног 
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лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, не ста-
рије од 6 месеци, уверење о држављанству 
Републике Србије, доказ о знању српског јези-
ка (односи се на кандидате који нису образо-
вање стекли на српском језику). Уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Пријаве се 
подносе у року од 8 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремена пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве достави-
ти лично или поштом на горе наведену адресу.

УЖИЦЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН СЕКУЛИЋ”

31000 Ужице, Норвешких интернираца 18
тел. 031/562-981

Наставник разредне наставе
у комбинованом одељењу од два 

разреда, место рада издвојено одељење 
школе Љубање

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1) да поседује одговарајућу врсту и сте-
пен стручне спреме у складу са чланом 139, 140 
и 141 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017, 
27/2018, 10/2019 и 6/20) и чланом 2. Правил-
ника 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 и 11/2019) односно да поседује 
високо образовање: на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет 
односно групе предмета; студије другог степе-
на из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10.09.2005; 2) да у 
складу са чланом 142 Закона има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи у 
складу са Европским системом преноса бодова. 
Кандидат који је утоку студија положио испи-
те из педагогије и психологије или је положио-
стручни испит, односно испит за лиценцу сма-
тра се да има образовање из претходног става; 
3) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 4) да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела наведена у члану 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања односно да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-

ног 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 про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, 5) да има држављанство Републи-
ке Србије и 6) да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно – васпитни рад. Уз 
одштампан и попуњен образац пријавног фор-
мулара са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидати достављају: 1) оргинал или оверену 
фотокопију дипломе надлежне високошкол-
ске установе о завршеним студијама (оверена 
фотокопија не старија од 6 месеци), 2) овере-
ну фотокопију доказа надлежне високошкол-
ске установе о образовању 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 дисциплин аи шест 
бодова пракс еу установи у складу са Европ-
ским системом преноса бодова (само учесник 
конкурса који је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стекао 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања); 3) оверену фотокопију 
доказа надлежне високошколске установе о 
положеним испитима из педагогије и психоло-
гије, односно оригинал или оверену фотоко-
пију доказа о положеном стручном испиту за 
лиценцу (само учесник конкурса који је у току 
студија положио испит из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит однос-
но испит за лиценцу); 4) оверену фотокопију 
доказа високошколске установе о положеном 
испиту из српског језика (само учесник конкур-
са који одговарајуће образовање није стекао на 
српском језику); 5) оригинал доказа надлежне 
полицијске управе да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(не старији од 30 дана), 6) оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству (не 
старије од 6 месеци), 7) оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених 
(не старије од 6 месеци само учесник конкурса 
који је променио презиме односно име после 
издавања уверења односно дипломе). Уколико 
учесник конкурса не достави доказе из тачке 2. 
и 3. пријава се сматра портпуном, али канди-
дат који буде заснова радни однос по конкур-
су, обавезан је да наведено образовање стекне 
у року од једне а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Образац пријавног форму-
лара кандидати преузимају са сајта Министар-
ства просвете науке и технолошког развоја у 
делу Ново на сајту, на адреси http: //www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са, на адресу Основна школа „Слободан Секу-
лић” Ужице, Улица норвешких интернираца 
18, са назнаком „За конкурс“. Изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду, доставља 

уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима. Неблаго-
времене, непотпуне и неисправне пријаве се 
неће узети у разматрање. Термини изражени у 
тексту у граматичком мушком роду подразуме-
вају природни женски и мушки род лица на које 
се односе.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У УЖИЦУ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 36

тел. 031/521-952

Наставник у звању ванредни 
професор за научну област 

Педагошке и андрагошке науке, ужа 
научна област Методика наставе 

музичке културе
на одређено време од 5 година 

(реизборност) 

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из одго-
варајуће научне области.

Сарадник у звању асистента са 
докторатом за научну област 

Педагошке и андрагошке науке, ужу 
научну област Методика наставе 
српског језика и књижевности

на одређено време од 3 године 
(реизборност) 

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из одго-
варајуће научне области и који показује сми-
сао за наставни рад.

Општи предуслов: Кандидати морају да 
испуњавају општи предуслов у погледу нео-
суђиваности утврђен чл. 72. ст. 4 Закона о 
високом образовању и чл. 124 е. ст. 1. Статута 
Универзитета у Крагујевцу и чл. 89. Статута 
Педагошког факултетау у Ужицу. 

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву достављају: 
биографију, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, потврду надлежног 
органа (полицијске управе) да кандидат није 
осуђиван за кривична дела прописана чл. 72 
ст. 4 Закона о високом образовању и чл. 124 е. 
ст. 1. Статута Универзитета у Крагујевцу; уве-
рење суда да против кандидата није покренута 
истрага и да није подигнута оптужница;овере-
не фотокопије диплома или уверења о прет-
ходно завршеним нивоима студија; списак 
стручних и научних публикација; друге дока-
зе којима се доказује испуњење прописаних 
услова. Правоваљану конкурсну документацију 
са доказима о испуњености услова конкурса, 
кандидати су обавезни да доставе и у елек-
тронској форми (на CD). Конкурс је отворен 15 
дана (од дана објављивања у листу “ Послови” 
преко Националне службе за запошљавање). 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Пријаве са документима са назна-
ком „За конкурс“, доставити на адресу: Педа-
гошки факултет у Ужицу, Трг Светог Саве 36.

ВАЉЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИКА НИКОЛАЈ 

ВЕЛИМИРОВИЋ“
14000 Ваљево, Сувоборска 48

тел 014/222-279

Наставник хемије
са 40% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског боловања и одсуства  

ради неге детета



Наука и образовање

Бесплатна публикација о запошљавању 9920.10.2021. |  Број 956 |   

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: 1) да има одговарајуће висо-
ко образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, према прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005; 2) да испуњава услове прописане 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи (“Сл. гласник – Просветни гласник РС”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/2020); 3) да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 4) да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 5) да има држављанство Републике 
Србије; 6) да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандида-
ти треба да доставе: 1) својеручно потписану 
пријаву на конкурс са основним биографским 
подацима; 2) одштампан и попуњен пријав-
ни формулар преузет са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја РС, у делу „Ново на сајту”, 
на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc; 3) оверене фотокопије дипломе или уве-
рења о дипломирању за основне академске и 
мастер студије; 4) уверење о држављанству, 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену 
фотокопију); 5) оригинал или оверену фото-
копију извода из матичне књиге рођених; 6) 
извод из казнене евиденције као доказ о неос-
уђиваности за горе наведена кривична дела и 
да није утврђено дискриминаторно понашање, 
које издаје надлежна полицијска управа МУП-а 
(не старије од 6 месеци); 7) доказ о познавању 
језика на ком се остварује образовно-васпит-
ни рад подноси кандидат који није стекао 
диплому на српском језику, а доказ треба да 
буде издат од стране високошколске устано-
ве надлежне за издавање таквих докумената 
(оригинал или оверена фотокопија). Фотоко-
пије које се подносе морају бити оверене од 
стране надлежног органа, у супротном неће 
се узети у разматрање, као ни непотпуне и 
неблаговремене пријаве. Кандидати који уђу у 
ужи избор биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду доставља уверење 
о здравственој способности, не старије од шест 
месеци. Пријаве са потребном документацијом 
доставити лично или поштом, на горе наведену 
адресу школе, са назнаком „Пријава на конкурс 
за радно место наставник хемије”.

ОШ “МИЛОВАН ГЛИШИЋ”
14000 Ваљево, Прва пролетерска 6

тел. 014/221-310

Наставник математике
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
високо образовање у складу са чланом 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020) 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи (“Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 
13/18, 11/19, 2/20, 8, /20, 16/20, 19/20, 3/21 и 
4/21) и да испуњава услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања прописано је 
да у радни однос у установи може да да буде 
примљено лице, под условима прописаним 
законом и то ако: 1) има одговарајуће образо-
вање; 2) има психичку, физичку и здраствену 
способност за рад са ученицима; 3) није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Републи-
ке Србије; 5) зна српски језик и језик на ком 
се остварује образовно-васпитни рад. Докази 
о испуњености услова под 1) и 3)–5) састав-
ни су део пријаве на конкурс, а доказ под 2) 
прибавља се пре закључења угвоора о раду. 
Доказ о знању српског језика достављају само 
кандидати који одговарајуће образовање нису 
стекли на српском језику. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар који се преузима на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС 
(http://www.mpn.gov.rs/), а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Уз пријав-
ни формулар кандидати достављају следећу 
документацију: оригинал или оверену копију 
дипломе о стеченом обарзовању; оригинал или 
оверену копију уверења о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци); ори-
гинал или оверену копију извода из матичне 
књиге рођених (не старије од 6 месеци); уве-
рење из казнене евиденције МУП-а да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела наведена у условима за пријем 
у радни однос (не старије од 6 месеци). Пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима извршиће Национална служба за 
запошљавање, а доказ о психичкој, физичкој и 
здраственој способности за рад са ученицима 
доставиће изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве 
слати на горе наведену адресу.

ВРАЊЕ

ПОЉОПРИВРЕДНО-ШУМАРСКА 
ШКОЛА

„ЈОСИФ ПАНЧИЋ“
тел. 017/825-051
17530 Сурдулица

Сурдуличких мученика бб.

Професор шумарске групе предмета 
на одређено време до краја школске 

године, за 58% радног времена

УСЛОВИ: завршен шумарски факултет, звање 
дипломирани шумарски инжењер; мастер 
инжењер шумарства.

Професор физике
на одређено време до краја школске 

године, за 30% радног времена

УСЛОВИ: завршен физички факултет, природ-
но-математички факултет, департман за физи-
ку, звање: мастер физичар.

Професор социологије
на одређено време до повратка раднице 

са одсуства ради неге детета, за 25% 
радног времена

УСЛОВИ: завршен филозофски факултет, 
звање: мастер социолог.

Професор ветеринарске групе 
предмета

на одређено време до краја школске 
године, за 94% радног времена

УСЛОВИ: завршен факултет ветеринарске 
медицине, звање доктор ветерине; мастер 
ветеринарске медицине.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане члановима 139, 140, 141 и 142 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
10/2019 и 6/2020), и то: да поседује одгова-
рајуће образовање за наставника у складу с 
одредбама чл.139, 140, 141 и 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања и 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручној школи; да има пси-
хичку, 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела при- мање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међуна родним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање, да има држављанство 
Републике Србије, да 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. Кандидати уз пријаву треба да доставе 
следећа документа: диплому или уверење о 
стеченом образовању - оригинал или овере-
ну фотокопију, извод из матичне књиге рође-

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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них - оригинал или оверену копију, уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци) - оригинал или оверену копију, 
доказ да кандидат није осуђен правноснаж-
ном пресудом за кривично дело утврђено у чл. 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. /2017, 10/2019 и 6/2020), и то: уве-
рење суда да против кандидата није покрену-
та истрага, односно да се не води кривични 
поступак (не старије од 6 месеци) - оригинал 
или оверену копију, уверење из казнене еви-
денције о неосуђиваности (не старије од 6 
месеци) - оригинал или оверену копију, доказ 
о познавању српског језика и језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад подноси 
кандидат који није стекао диплому на српском 
језику. Лекарско уверење, као доказ да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, кан-
дидат који буде изабран доставља пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документа-
цију, тј. доказе о испуњености услова, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи (поштом или лично) на 
горе наведену адресу, са назнаком: „Конкурс 
за пријем у радни однос на одређено време 
(не отварати)“. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Докази о испуњавању услова предвиђе-
них овим огласом, ако нису оригинални, него 
фотокопије или преписи, морају бити овере-
ни у складу са Законом о оверавању потписа, 
рукописа и преписа („Службени галасник РС“, 
број 93/2014 и 22/2015). Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у обзир 
приликом доношења одлуке о избору канди-
дата по овом конкурсу. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе. 
Контакт телефон: 017/825-051.

ВРШАЦ

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

„ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ”
26300 Вршац, Жарка Зрењанина 22

e-mail: jelena.varjaski.vrsac@gmail.com

Наставник физичког васпитања
у посебним условима, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова прописа-
них чланом 24 Закона о раду (бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
– одлука УС, 113/2017) у радни однос може 
да буде примљено лице које испуњава и усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 6/2020), 
и то: А) да кандидат има одговарајуће висо-
ко образовање у складу са чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка 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 и 11/2019), Правилником о врсти стру-
чне 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, 24/2004, 10/2009 и 2/2012), Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и васпитача у основ-
ној школи за ученике са сметњама у развоју и 
инвалидитетом („Сл. гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 17/2018 и 6/2020), односно да је 
стекао одговарајуће високо образовање: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке 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 интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, односно да је: професор физичког вас-
питања, професор физичке културе, дипло-
мирани педагог физичке културе, професор 
физичког васпитања – дипломирани тренер са 
назнаком спортске гране, професор физичког 
васпитања – дипломирани организатор спорт-
ске рекреације, професор физичког васпитања 
– дипломирани кинезитерапеут, дипломирани 
професор физичког васпитања и спорта, мас-
тер професор физичког васпитања и спорта, 
мастер професор физичког васпитања и кине-
зитерапије, професор физичког васпитања и 
спорта, мастер физичког васпитања и спорта, 
професор спорта и физичког васпитања, про-
фесор спорта и физичке културе; Б) има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; В) није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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 дискри-
минитарно понашање; Г) има држављанство 
Републике Србије; Д) зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(односи се на кандидате који образовање нису 
стекли на српском језику).

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се пре-
узима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, кан-
дидати достављају потребну документацију у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса, 
у публикацији „Послови“ НСЗ. Конкурс спро-
води конкурсна комисија именована од стра-
не директора школе. Уз пријавни формулар 
(са званичне интернет странице) потребно је 
доставити школи: 1) пропратно писмо и радну 
и личну биографију са адресом и контакт теле-
фоном – ЦВ; 2) оверену фотокопију дипломе 
одговарајућег степена и врсте стручне спреме, 
кандидат који има високо образовање стечено 
на студијама другог степена доставља овере-
ну копију дипломе другог степена и оверену 
копију дипломе основних академских студија; 
3) уверење да није осуђиван правоснажном 
пресудом за наведена кривична дела из члана 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (оригинал или овере-
на фотокопија) из МУП-а; 4) извод из матичне 
књиге рођених издат на прописаном обрасцу 
са холограмом (оригинал или оверена фото-

копија); 5) уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија не старија од 
шест месеци); 6) уколико кандидат није сте-
као средње, више или високо образовање на 
српском језику, у обавези је да достави доказ 
да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе. 
Докази о испуњености услова из тачака 5а), 
в), г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ о 
испуњености услова из тачке 5 б) ове одлуке 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Додатне информа-
ције се могу добити на телефон: 013/839-832, 
013/837-307. Пријаве на конкурс са траженом 
документацијом могу се поднети лично или 
поштом на горенаведену адресу. 

Дефектолог наставник практичне 
наставе

у посебним условима, на одређено 
време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова прописа-
них чланом 24 Закона о раду (бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
– одлука УС, 113/2017), у радни однос може 
да буде примљено лице које испуњава и усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 6/2020), 
и то: А) да кандидат има одговарајуће високо 
образовање у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања и у 
складу са Правилником 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, 24/2004, 
10/2009 и 2/2012), односно да је стекао одго-
варајуће високо образовање: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: а) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; б) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, 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 пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; Б) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; В) није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за кога није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминитарно 
понашање; Г) има држављанство Републике 
Србије; Д) зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (односи се 
на кандидате који образовање нису стекли на 
српском језику). 

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се пре-
узима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, кан-
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дидати достављају потребну документацију у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови” НСЗ. Конкурс спро-
води конкурсна комисија именована од стра-
не директора школе. Уз пријавни формулар 
(са званичне интернет странице) потребно је 
доставити школи: 1) пропратно писмо и радну 
и личну биографију са адресом и контакт теле-
фоном – ЦВ; 2) оверену фотокопију дипломе 
одговарајућег степена и врсте стручне спреме, 
кандидат који има високо образовање стечено 
на студијама другог степена доставља овере-
ну копију дипломе другог степена и оверену 
копију дипломе основних академских студија; 
3) уверење да није осуђиван правоснажном 
пресудом за наведена кривична дела из члана 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (оригинал или овере-
на фотокопија) из МУП-а; 4) извод из матичне 
књиге рођених издат на прописаном обрасцу 
са холограмом (оригинал или оверена фото-
копија); 5) уверење о држављанству (ориги-
нал или оверена фотокопија, не старија од 
шест месеци); 6) уколико кандидат није сте-
као средње, више или високо образовање на 
српском језику, у обавези је да достави доказ 
да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе. 
Докази о испуњености услова из тачака 5а), 
в), г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ о 
испуњености услова из тачке 5 б) ове одлуке 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Додатне информације се могу добити 
на телефон 013/839-832, 013/837-307. Пријаве 
на конкурс са траженом документацијом могу 
се поднети лично или поштом на горенаведену 
адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”

26343 Избиште
тел. 013/893-050

e-mail: oszzizbiste@gmail.com

Наставник физике
са 60% радног времена

Наставник математике
са 88,89% радног времена

2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 
113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), кан-
дидат треба да испуњава и услове прописа-
не Законон о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 
10/19 и 6/20), и то: да има одговарајуће 
образовање, односно високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке 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 интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују 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. сеп-
тембра 2005. године; да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској устано-

ви 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 прак-
се у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова (сматра се да настав-
ник, васпитач и стручни сарадник који је у 
току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу има ово обра-
зовање); звање у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник – Просветни гласник“, бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 
13/18); да је држављанин Републике Србије; 
да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
да зна српски језик; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима. Уз пријаву на конкурс кандидати 
су дужни да доставе у оригиналу или овере-
ном препису/фотокопији следећу документа-
цију: 1) извод из матичне књиге рођених; 2) 
уверење о држављанству, не старије од шест 
месеци; 3) диплому или уверење о стеченој 
стручној спреми и одговарајућу исправу коју 
издаје вискошколска установа као доказ да 
кандидат има образовање из педагошких, пси-
холошких и методичких дисциплина или да је 
положио испите из педагогије и психологије 
и доказ да има положен испит за лиценцу 
односно стручни испит; 4) доказ о неосуђи-
ваности правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање 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, не старији од 
шест месеци (издаје полиција); 5) одштампан 
и попуњен пријавни формулар са сајта Минис-
тарства просвете; 6) доказ о знању српског 
језика (достављају кандидати који су образо-
вање стекли на другом језику); 7) краћу рад-
ну биографију (осим кандидата који први пут 
заснивају радни однос). Проверу психофизич-
ких способности за рад са децом и ученицима 
вршиће Национална служба за запошљавање 
пре доношења одлуке о избору кандидата. 
Кандидат који буде био изабран у обавези 
је да пре закључења уговора о раду доста-
ви доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење), не старије од шест месе-
ци. Рок за пријављивање на конкурс је осам 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Кандидати достављају на адресу 
школе Исе Јовановића 5, 26343 Избиште, са 
назнаком „Конкурс за ___________“. Додатне 
информације на телефон: 013/893-050.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“

26333 Павлиш, Жарка Зрењанина 79
тел. 013/2891-130

Секретар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 
113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), кан-
дидат треба да испуњава и услове прописа-
не Законом о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18, 
10/19 и 6/20), и то: кандидат треба да има 
одговарајуће образовање прописано чланом 
132 став 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и лиценцу за секрета-
ра; уколико нема лиценцу, лице је дужно да 
положи испит за лиценцу за секретара у року 
од две године од заснивања радног односа; 
да је држављанин Републике Србије; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив 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 
зна српски језик; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима. Уз пријаву на конкурс кандидати 
су дужни да доставе у оригиналу или овере-
ном препису/фотокопији следећу документа-
цију: 1) извод из матичне књиге рођених; 2) 
уверење о држављанству, не старије од шест 
месеци; 3) диплому или уверење о стеченој 
стручној спреми и то: високо образовање: на 
студијама другог степена правне струке (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије); на 
основним студијама правне струке у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; 4) доказ да има поло-
жен испит за лиценцу односно стручни испит; 
5) доказ о неосуђиваности правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у 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 про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, не старији од шест месеци (издаје 
полиција); 6) одштампан и попуњен пријавни 
формулар са сајта Министарства просвете; 7) 
доказ о знању српског језика (достављају кан-
дидати који су образовање стекли на другом 
језику); 8) краћу радну биографију (осим кан-
дидата који први пут заснивају радни однос). 
Проверу психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима вршиће Национална служ-
ба за запошљавање пре доношења одлуке 
о избору кандидата. Кандидат који буде био 
изабран у обавези је да пре закључења угово-
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ра о раду достави доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење), не старије од 
шест месеци. Рок за пријављивање на конкурс 
је осам дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији “Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Кандидати достављају пријаве на адре-
су школе: Жарка Зрењанина 79, 26333 Павлиш, 
са назнаком „Конкурс за секретара”. Додатне 
информације на телефон 013/289-11-30.

Васпитач

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен 
кандидат који испуњава следеће услове: обра-
зовање за васпитача стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године, односно са сте-
ченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем; са или без 
положеног испита за лиценцу за рад у смислу 
члана 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвануће, 
за кривично дело примање или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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 дискри-
минаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”, и 
то 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 канди-
дата. Осим наведеног, кандидати достављају 
идентификациона документа и остала доку-
мента од значаја за одлучивање, и то извод из 
матичне књиге рођених (на обрасцу са трајном 
важношћу, фотокопија или оригинал) и краћу 
радну биографију. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање. Потпуном прија-
вом сматра се пријава која садржи: пријавни 
формулар са интернет сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; пот-
писану биографију кандидата; доказ о стече-
ном образовању (оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе или уверења); доказ о 
држављанству Републике Србије (оригинал/
оверена копија уверења о држављанству); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал/
оверена копија); уверење о неосуђиваности 
(оригинал/оверена копија); лиценца за рад 
(оригинал/оверена копија). Потпуне прија-
ве доставити/послати на адресу школе: ОШ 
„Ђура Јакшић”, Жарка Зрењанина 79, 26333 
Павлиш у затвореној коверти, са назнаком: 
„Конкурс за васпитача”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧАРОЛИЈА“

26300 Вршац, Ђуре Јакшића 3
тел. 013/831-700

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла 
васпитача може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: има одговарајуће 
високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или мастер струковне сту-
дије) или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; или на студијама првог сте-
пена (основне струковне студије, основне ака-
демске студије или специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године 
или више образовање са звањем васпитач; 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом; није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за кога није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
има држављанство Републике Србије. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: пријавни фор-
мулар са интернет сајта Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; потписану 
биографију кандидата; доказ о стеченом обра-
зовању (оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе или уверења); доказ о држављанству 
Републике Србије (оригинал / оверена копија 
уверење о држављанству); фотокопију извода 
из матичне књиге рођених оригинал / оверена 
копија уверења о неосуђиваности. Лице заду-
жено за давање обавештења о јавном конкурс: 
дипл. правник Миљана Ђура, секретар устано-
ве; контакт телефон: 013/831-700. Пријаве сла-
ти на адресу: Предшколска установа „Чаролија“ 
Вршац, Ђуре Јакшића 3. 

ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“

19376 Сумраковац, Сумраковац бб.

Наставник српског језика и 
књижевности

са 27,75% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу за наве-
дена 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, 95/2018 – аутен. тума-
чење), треба да поседују одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 140 став 1) и 2) 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 10/19, 
6/20), као и да испуњавају услове из Правил-

ника 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 и 4/2021). Кандидат треба да има и пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да има држављан-
ство Републике Србије; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у 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 при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати попуњавају фор-
мулар за пријаву на конкурс који је објављен 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС и 
одштампани пријавни формулар заједно са 
потребном документацијом достављају шко-
ли. 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 потвр-
ду о неосуђиваности за горе наведена кривич-
на 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 образов-
но-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 кон-
курише. 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 здравстве-
ној способности, не старије од шест месеци. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”, на адре-
су школе. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Пријаве слати 
на адресу: ОШ „Ђура Јакшић“, 19376 Сумрако-
вац. За све додатне информације обратити се 
секретару школе на телефон: 030/2150-022 или 
путем имејл-адресе: ossumrakovac@ptt.rs.

ЗРЕЊАНИН

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

„МИХАЈЛО ПУПИН”
Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб.

www.tfzr.uns.ac.rs
тел. 023/550-515 факс: 023/550-520

Наставник у звање редовни 
професор, шира научна област 

Информационе технологије, ужа 
научна област Информационе 

технологије
3 извршиоца

УСЛОВИ: за звање редовног професора: док-
тор техничких наука, смисао за наставни рад, 
већи број научних радова који утичу на раз-
вој научне мисли у ужој области објављених 
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у међународним или водећим домаћим часо-
писима, са рецензијама, односно већи број 
признатих уметничких остварења значајних 
за развој уметности, већи број научних радо-
ва и саопштења изнетих на међународним или 
домаћим научним скуповима, објављен уџбе-
ник или монографију или оригинално струч-
но остварење, остварене резултате у развоју 
научног-наставног подмлатка на факултету, 
учешће у завршним радовима на специјалис-
тичким и мастер академским студијама.

Наставник у звање редовни 
професор, шира научна област 

Техничке науке, ужа научна област 
Заштита животне средине

УСЛОВИ: за звање редовног професора: док-
тор техничких наука, смисао за наставни рад, 
већи број научних радова који утичу на раз-
вој научне мисли у ужој области објављених 
у међународним или водећим домаћим часо-
писима, са рецензијама, односно већи број 
признатих уметничких остварења значајних 
за развој уметности, већи број научних радо-
ва и саопштења изнетих на међународним или 
домаћим научним скуповима, објављен уџбе-
ник или монографију или оригинално струч-
но остварење, остварене резултате у развоју 
научног-наставног подмлатка на факултету, 
учешће у завршним радовима на специјалис-
тичким и мастер академским студијама.

Наставник у звање доцента или 
ванредног професора, шира научна 
област Информационе технологије 
у образовању, ужа научна област 

Информационе технологије у 
образовању

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: звање доцента: доктор техничких нау-
ка, смисао за наставни рад најмање три године 
педагошког искуства на високошколској уста-
нови, научни и стручни радови објављени у 
научним часописима или зборницима, са рецен-
зијама; за звање ванредног професора: док-
тор техничких наука, смисао за наставни рад, 
објављени научни, односно стручни радови са 
рецензијама у научним часописима или зборни-
цима, као и више научних радова од значаја за 
развој науке у ужој научној области објављених 
у међународним или водећим домаћим часопи-
сима, са рецензијама, оригинално стручно ост-
варење (пројекат, студија, патент, оригинални 
метод, нова сорта и сл), односно руковођење 
или учешће у научним пројектима, објављен 
уџбеник, монографију, практикум или збирку 
задатака за ужу научну област за коју се бира и 
више радова саопштених на међународним или 
домаћим научним скуповима.

Наставник у звање доцент, 
шира научна област Машинско 

инжењерство, ужа научна област 
Индустријско инжењерство
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

УСЛОВИ: за звање доцента: доктор технич-
ких наука, смисао за наставни рад, најмање 
три године педагошког искуства на високош-
колској установи, научни и стручни радови 
објављени у научним часописима или зборни-
цима, са рецензијама.

Сарадник у звање сарадник у 
настави, шира научна област 

Менаџмент, ужа научна област 
Менаџмент

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: за звање сарадника у настави: сту-
дент мастер академских или специјалистичких 
академских студија који је студије првог сте-
пена завршио са укупном просечном оценом 
најмање осам (8).

Сарадник у звање сарадник у 
настави, шира научна област 

Информационе технологије, ужа 
научна област Информационе 

технологије
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: за звање сарадника у настави: сту-
дент мастер академских или специјалистичких 
академских студија који је студије првог сте-
пена завршио са укупном просечном оценом 
најмање осам (8).

Сарадник у звање сарадник у 
настави, шира научна област 

Техничко-технолошке науке, ужа 
научна област Текстилно-одевне 

науке
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: за звање сарадника у настави: сту-
дент мастер академских или специјалистичких 
академских студија који је студије првог сте-
пена завршио са укупном просечном оценом 
најмање осам (8).

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима: докази о 
испуњавању услова конкурса, биографија, 
оверене фотокопије диплома о одговарајућем 
академском и стручном звању, списак објавље-
них научних и стручних радова, књиге и саме 
радове, подносе се Факултету у року од 8 дана 
од дана објављивања у листу „Послови” на 
адресу: Технички факултет „Михајло Пупин” 
Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб., са назнаком 
„За конкурс“. Контакт телефон: 023/550-501.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”
23000 Зрењанин, Стражиловска бб.

тел. 023/563-840, 023/536-376
023/531-914

e-mail: ppnjzr@gmail.com
www.ppnjzr.edu.rs

Педагошки асистент
који пружа подршку деци и ученицима 

ромске националности, на одређено 
време до краја школске 2021/2022. 

године

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у 
радни однос утврђених у члану 24 став 1 Зако-
на о раду („Службени гласник РС” број 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС, 
113/17 и 95/18 – аутентично тумачење) кан-
дидат треба да испуњава и услове утврђене 
у члану 139 и 141 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (даље: Закон) и 
Правилника о педагошком асистенту и андра-
гошком асистенту (“Службени гласник РС” 
број 87/2019); 1. да има одговарајуће обра-
зовање и то: средње стручно образовање, 
односно да поседује IV степен стручне спре-
ме и савладан програм обуке за педагошког 
асистента по програму обуке у складу са Пра-
вилником о педагошком и андрагошком асис-
тенту(“Службени гласник РС” број 87/2019). 
Послове наставника, васпитача и стручног 
сарадника може да обавља лице које има доз-
волу за рад (лиценцу); без лиценце послове 
наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка може да обавља: 1. приправник (најдуже 
2 године од дана заснивања радног односа у 

установи); 2. лице које испуњава услове за 
наставника, васпитача и стручног сарадника 
са радним стажом стеченим ван установе, под 
условима и на начин утврђеним за приправни-
ке (најдуже 2 године од дана заснивања рад-
ног односа у установи); 3. лице које је засно-
вало радни однос на одређено време ради 
замене одсутног запосленог (најдуже 2 годи-
не од дана заснивања радног односа у уста-
нови); 4. сарадник у предшколској установи 
(ако има образовање из члана 142 Закона); 5. 
педагошки и андрагошки асистент и помоћни 
наставник. Кандидат треба и: 2. да има пси-
хичку, 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них 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: Уз пријаву на конкурс, кандидат је 
дужан да обавезно достави: 1. пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја; 2. доказ о одговарајућем образовању, А) 
оверена фотокопија сведочанства о завршеној 
средњој школи, Б) доказ о савладаном програ-
му обуке за педагошког асистента по програму 
обуке у складу са Правилником о педагошком 
и андрагошком асистенту(“Службени гласник 
РС” број 87/2019) (оверена фотокопија); 3.уве-
рење о држављанству - оригинал или овере-
на фотокопија; 4. доказ да није осуђиван – 
из МУП-а оригинал или оверена фотокопија; 
5.доказ о знању српског језика и ромског јези-
ка. Лекарско уверење да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (оригинал или оверену фотокопију) 
доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Услови тражени овим кон-
курсом доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Кандидат уз 
обавезну документацију би требало да доста-
ви и кратку биографију са контакт телефоном. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандида-
та за пријем у радни однос из члана 139 Зако-
на, у року од осам дана од дана истека рока 
за пријем пријава. Кандидати који су изабрани 
у ужи избор, у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих 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 уче-
ницима. 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. Рок 
за подношење пријава на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови”. Пријаве слати на адресу школе, 
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са назнаком „За конкурс”. У обзир ће се узети 
само благовремене и потпуне пријаве. За све 
додатне информације обратити се секретару 
школе на телефон 023/563-840. 

МУЗИЧКА ШКОЛА
“ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”

23000 Зрењанин, Трг слободе 7
тел. 023/561-104

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи са одељењским 

старешинством: у основној музичкој 
школи – предмет Виолина

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, 

са 35% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу у Меленцима, у 

просторијама ОШ „Др Бошко Вребалов”, 
Српских владара 63 и издвојеном 

одељењу у Ковачици, Дом културе „3. 
октобар”, Др Јанка Булика 59

УСЛОВИ: Члан 139 став 1 Закона прописује да 
у радни однос у школи може да буде примље-
но лице, под условима прописаним законом и 
то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; 3) није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад (српски 
језик). Докази о испуњености услова под тач-
ком 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ под тачком 2) овог конкурса при-
бавља се пре закључења уговора о раду. 
Услови у погледу образовања наставника 
(члан 140 став 1 и 2, члан 141 став 2 и 7 и 
члан 142 Закона). Наставник је лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (а) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета; (б) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких нау-
ка; 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка 
(б) мора да има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та. Учесник конкурса треба да испуњава и 
услове из члана 2. став 1 тачка 1) Правилника 
о степену и врсти образовања наставника у 
основној музичкој школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 
9/20 и 18/20), односно учесник конкурса треба 
да је: (1) дипломирани музичар, усмерење 

виолиниста; (2) дипломирани музичар - виоли-
ниста; (3) академски музичар виолиниста; (4) 
мастер музички уметник, професионални ста-
тус - виолиниста. (5) мастер музички уметник, 
професионални статус камерни музичар, са 
претходно завршеним основним академским 
студијама виолине. У складу са чланом 141 
став 7. послове наставника, може да обавља 
лице које је стекло средње, више или високо 
образовање на српском језику (на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад), или је поло-
жило испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Обавез-
но образовање наставника прописано чланом 
142 став 1Закона је образовање из психолош-
ких, 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 дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са европским системом преноса бодова. 
Образовање из претходног става 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. Програм 
за стицање образовања из члана 142 став 1 
Закона остварује високошколска установа у 
оквиру акредитованог студијског програма или 
као програм образовања током читавог живо-
та, у складу са прописима којима се уређује 
високо образовање. Сматра се да наставник, 
који је у току студија положио испите из педа-
гогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу има образо-
вање из члана 142 став 1Закона. Начин 
пријављивања кандидата на конкурс: Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (у даљем 
тексту: Министарство), а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају достављају на адресу 
школе у року од 10 дана од дана објављивања 
конкурса у огласним новинама Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Потребна 
документација: 1. оригинал, или оверена 
фотокопија одговарајуће дипломе (уверења). 
Кандидат који је стекао одговарајуће високо 
образовање по прописима који уређују високо 
образовање од 10. септембра 2005. године 
доставља и оригинал или оверену фотокопију 
дипломе (уверења) о стеченом високом обра-
зовању 1. степена; 2. оригинал или оверена 
фотокопија дипломе (уверења) о стеченом 
средњем, вишем или високом образовању на 
српском језику или оригинал (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; 3. оригинал или ове-
рена фотокопија уверења министарства 
унутрашњих послова којим кандидат доказује 
да није осуђиван у складу са чланом 139 став 
1 тачка 3) Закона; 4. оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству Републи-
ке Србије; 5. доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима 
доставља само изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Напомена у вези образо-
вања стеченог у некој од република СФРЈ, 
образовања стеченог у систему војног школ-
ства и образовања стеченог у иностранству: I 
Када је образовање стечено у некој од репу-
блика 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, министар, по претходно 
прибављеном мишљењу одговарајуће висо-

кошколске установе, решењем утврђује да ли 
је врста образовања одговарајућа за 
обављање послова наставника. II Када је 
образовање стечено у систему војног школ-
ства, испуњеност услова у погледу стеченог 
образовања за обављање послова наставника, 
по претходно прибављеном мишљењу одгова-
рајуће високошколске установе, утврђује 
решењем министар. III Када је образовање 
стечено у иностранству, испуњеност услова у 
погледу стеченог образовања за обављање 
послова наставника, на основу акта о призна-
вању стране високошколске исправе и миш-
љења одговарајуће високошколске установе, 
утврђује решењем министар. Кандидати под I, 
II, III достављају оригинал или оверену фото-
копију одговарајућег решења министра. Сви 
докази морају бити достављени у оригиналу 
или у овереној фотокопији. Пријавни форму-
лар са документацијом доставити на адресу: 
Музичка школа „Јосиф Маринковић” Зрења-
нин, Трг слободе 7, 23000 Зрењанин, са назна-
ком “За конкурс”. Сва потребна обавештења 
можете добити од секретара школе, лично или 
на телефон 023/561-104. Конкурсна комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос из члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања, у 
року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава.Неблаговремене и непотпуне 
пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који 
испуњавају услове за пријем у радни однос из 
члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, који су изабрани у ужи 
избор, у року од осам дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са учени-
цима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања у Зрењанину применом стан-
дардизованих поступака. У року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са ученицима конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос. 
Уколико кандидат не дође на психолошку про-
цену способности за рад са ученицима сма-
траће се да је пријаву на конкурс повукао те 
ће комисија његову пријаву одбацити. Конкур-
сна 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. Уколико 
кандидат не дође на разговор у заказаном тер-
мину сматраће се да је повукао пријаву на кон-
курс те ће комисија његову пријаву одбацити.

МУЗИЧКА ШКОЛА
“ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”

23000 Зрењанин, Трг слободе 7
тел. 023/561-104

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи – у средњој музичкој 

школи – предмет Виолончело
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, са 
15% радног времена, за рад у матичној 

школи у Зрењанину, Трг слободе 7

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи – у средњој музичкој 

школи – предмет Читање с листа
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, са 
2,5% радног времена, за рад у матичној 

школи у Зрењанину, Трг слободе 7
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УСЛОВИ: Члан 139 став 1 Закона прописује да 
у радни однос у школи може да буде примље-
но лице, под условима прописаним законом и 
то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; 3) није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад (српски 
језик). Докази о испуњености услова под тач-
ком 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ под тачком 2) овог конкурса при-
бавља се пре закључења уговора о раду. 
Услови у погледу образовања наставника 
(члан 140 став 1 и 2, члан 141 став 2 и 7 и 
члан 142 Закона). Наставник је лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (а) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета; (б) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких нау-
ка; 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка 
(б) мора да има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та. Учесник конкурса за радно место наставник 
уметничких и стручних предмета у музичкој 
школи и одређених стручних предмета у 
стручној школи–у средњој музичкој школи 
предмета виолончело треба да испуњава и 
услове из члана 4. став 1 подтачка 12) Правил-
ника о степену и врсти образовања наставни-
ка, 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, 2/17, 9/19, 14/20 и 2/21), односно 
учесник конкурса треба да је: 1. Мастер музич-
ки уметник, професионални статус –виолонче-
листа; 2. Дипломирани музичар, усмерење 
виолончелиста; 3. Дипломирани музичар-вио-
лончелиста; 4. Академски музичар виолонче-
листа. Учесник конкурса за радно место 
наставник уметничких и стручних предмета у 
музичкој школи и одређених стручних предме-
та у стручној школи - у средњој музичкој шко-
ли предмета читање с листа треба да испуња-
ва и услове из члана 4.став 1 подтачка 26) 
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” број 16/15, 11/16, 2/17, 9/19, 14/20 и 
2/21), односно учесник конкурса треба да је: 
1) дипломирани музичар - флаутиста; 2) 
дипломирани музичар - обоиста; 3) дипломи-
рани музичар - кларинетиста; 4) дипломирани 

музичар - саксофониста; 5) дипломирани музи-
чар - фаготиста; 6) дипломирани музичар - 
хорниста; 7) дипломирани музичар - трубач; 8) 
дипломирани музичар - тромбониста; 9) 
дипломирани музичар - харфиста; 10) дипло-
мирани музичар - перкусиониста; 11) дипломи-
рани музичар - виолиниста; 12) дипломирани 
музичар - виолиста; 13) дипломирани музичар 
- виолончелиста; 14) дипломирани музичар - 
контрабасиста; 15) дипломирани музичар - 
гитариста; 16) дипломирани музичар - акорде-
ониста; 17) дипломирани музичар - пијаниста; 
18) дипломирани музичар - оргуљаш; 19) 
дипломирани музичар - чембалиста; 20) 
дипломирани музичар - соло певач; 21) дипло-
мирани музичар - концертни и оперски певач; 
22) академски музичар инструменталиста; 23) 
мастер музички уметник, професионални ста-
тус - виолиста, виолончелиста, контрабасиста, 
гитариста, харфиста, клавириста, оргуљаш, 
чембалиста, акордеониста, хармоникаш, фла-
утиста, обоиста, кларинетиста, саксофониста, 
фаготиста, хорниста, трубач, тромбониста, 
тубиста, перкусиониста/ударач или соло 
певач; 24) мастер музички уметник, професио-
нални статус - камерни музичар. У складу са 
чланом 141 став 7. послове наставника, може 
да обавља лице које је стекло средње, више 
или високо образовање на српском језику (на 
коме се остварује образовно-васпитни рад), 
или је положило испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске устано-
ве. Обавезно образовање наставника прописа-
но чланом 142 став 1 Закона је образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са европским системом пре-
носа бодова. Образовање из претходног става 
наставник је обавезан да стекне у року од јед-
не, а највише две године од дана пријема у 
радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу. Програм за стицање образовања из 
члана 142 став 1 Закона остварује високош-
колска установа у оквиру акредитованог сту-
дијског програма или као програм образовања 
током читавог живота, у складу са прописима 
којима се уређује високо образовање. Сматра 
се да наставник, који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу има образовање из члана 142 став 
1Закона. Начин пријављивања кандидата на 
конкурс: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
(у даљем тексту: Министарство), а потребну 
документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају достављају 
на адресу школе у року од 10 дана од дана 
објављивања конкурса у огласним новинама 
Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Потребна документација: оригинал, или 
оверена фотокопија одговарајуће дипломе 
(уверења); оригинал или оверена фотокопија 
дипломе (уверења) о стеченом средњем, 
вишем или високом образовању на српском 
језику или оригинал (или оверену фотокопију) 
потврде којом се доказује да је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе-за доказ о знању срп-
ског језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад; 3. оригинал или оверена 
фотокопи ј а  у верења  минис тар с тва 
унутрашњих послова којим кандидат доказује 
да није осуђиван у складу са чланом 139 став 
1 тачка 3) Закона; 4. оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству Републи-

ке Србије; 5. доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима 
доставља само изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Напомена у вези образо-
вања стеченог у некој од република СФРЈ, 
образовања стеченог у систему војног школ-
ства и образовања стеченог у иностранству: I 
Када је образовање стечено у некој од репу-
блика 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, министар, по претходно прибављеном 
мишљењу одговарајуће високошколске устано-
ве, решењем утврђује да ли је врста образо-
вања одговарајућа за обављање послова 
наставника. II Када је образовање стечено у 
систему војног школства, испуњеност услова у 
погледу стеченог образовања за обављање 
послова наставника, по претходно прибавље-
ном мишљењу одговарајуће високошколске 
установе, утврђује решењем министар. III Када 
је образовање стечено у иностранству, испуње-
ност услова у погледу стеченог образовања за 
обављање послова наставника, на основу акта 
о признавању стране високошколске исправе и 
мишљења одговарајуће високошколске устано-
ве, утврђује решењем министар. Кандидати 
под I, II, III достављају оригинал или оверену 
фотокопију одговарајућег решења министра. 
Сви докази морају бити достављени у оригина-
лу или у овереној фотокопији. Пријавни фор-
мулар са документацијом доставити на адресу: 
Музичка школа „Јосиф Маринковић” Зрењанин, 
Трг слободе бр. 7 23000 Зрењанин, са назна-
ком “за конкурс”. Сва потребна обавештења 
можете добити од секретара школе, лично или 
на телефон 023/561-104. Конкурсна комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос из члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања, у 
року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава.Неблаговремене и непотпуне 
пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који 
испуњавају услове за пријем у радни однос из 
члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, који су изабрани у ужи 
избор, у року од осам дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања у Зрењанину применом стан-
дардизованих поступака.У року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са ученицима конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос. 
Уколико кандидат не дође на психолошку про-
цену способности за рад са ученицима сма-
траће 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 обавље-
ног разговора са кандидатима. Уколико канди-
дат не дође на разговор у заказаном термину 
сматраће се да је повукао пријаву на конкурс 
те ће комисија његову пријаву одбацити. 
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МУЗИЧКА ШКОЛА
“ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”

23000 Зрењанин, Трг слободе 7
тел. 023/561-104

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи са одељењским 

старешинством, у основној музичкој 
школи предмета – Гитара

за рад у матичној школи Зрењанин, Трг 
слободе 7

УСЛОВИ: Члан 139 став 1 Закона прописује да 
у радни однос у школи може да буде примље-
но лице, под условима прописаним законом и 
то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; 3) није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад (српски 
језик). Докази о испуњености услова под тач-
ком 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ под тачком 2) овог конкурса при-
бавља се пре закључења уговора о раду. 
Услови у погледу образовања наставника 
(члан 140 став 1 и 2, члан 141 став 2 и 7 и 
члан 142 Закона) Наставник је лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (а) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета; (б) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких нау-
ка; 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка 
(б) мора да има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та. Учесник конкурса треба да испуњава и 
услове из члана 2. став 1 тачка 5) Правилника 
о степену и врсти образовања наставника у 
основној музичкој школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 
9/20 и 18/20), односно учесник конкурса треба 
да је: (1) дипломирани музичар, усмерење 
гитариста; (2) дипломирани музичар - гитари-
ста; (3) академски музичар гитариста; (4) мас-
тер музички уметник, професионални статус - 
гитариста. (5) мастер музички уметник, 
професионални статус камерни музичар, са 
претходно завршеним основним академским 
студијама гитаре. У складу са чланом 141 став 
7. послове наставника, може да обавља лице 
које је стекло средње, више или високо обра-
зовање на српском језику (на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад), или је положи-

ло испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Обавез-
но образовање наставника прописано чланом 
142 став 1Закона је образовање из психолош-
ких, 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 дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са европским системом преноса бодова. 
Образовање из претходног става 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. Програм 
за стицање образовања из члана 142 став 1 
Закона остварује високошколска установа у 
оквиру акредитованог студијског програма или 
као програм образовања током читавог живо-
та, у складу са прописима којима се уређује 
високо образовање. Сматра се да наставник, 
који је у току студија положио испите из педа-
гогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу има образо-
вање из члана 142 став 1Закона. Начин 
пријављивања кандидата на конкурс: Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (у даљем 
тексту: Министарство), а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају достављају на адресу 
школе у року од 10 дана од дана објављивања 
конкурса у огласним новинама Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Потребна 
документација: 1. оригинал, или оверена 
фотокопија одговарајуће дипломе (уверења). 
Кандидат који је стекао одговарајуће високо 
образовање по прописима који уређују високо 
образовање од 10. септембра 2005. године 
доставља и оригинал или оверену фотокопију 
дипломе (уверења) о стеченом високом обра-
зовању 1. степена; 2. оригинал или оверена 
фотокопија дипломе (уверења) о стеченом 
средњем, вишем или високом образовању на 
српском језику или оригинал (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; 3. оригинал или ове-
рена фотокопија уверења министарства 
унутрашњих послова којим кандидат доказује 
да није осуђиван у складу са чланом 139 став 
1 тачка 3) Закона; 4. оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству Републи-
ке Србије; 5. доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима 
доставља само изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Напомена у вези образо-
вања стеченог у некој од република СФРЈ, 
образовања стеченог у систему војног школ-
ства и образовања стеченог у иностранству: I 
Када је образовање стечено у некој од репу-
блика 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, министар, по претходно 
прибављеном мишљењу одговарајуће висо-
кошколске установе, решењем утврђује да ли 
је врста образовања одговарајућа за 
обављање послова наставника. II Када је 
образовање стечено у систему војног школ-
ства, испуњеност услова у погледу стеченог 
образовања за обављање послова наставника, 
по претходно прибављеном мишљењу одгова-
рајуће високошколске установе, утврђује 
решењем министар. III Када је образовање 
стечено у иностранству, испуњеност услова у 
погледу стеченог образовања за обављање 

послова наставника, на основу акта о призна-
вању стране високошколске исправе и миш-
љења одговарајуће високошколске установе, 
утврђује решењем министар. Кандидати под I, 
II, III достављају оригинал или оверену фото-
копију одговарајућег решења министра. Сви 
докази морају бити достављени у оригиналу 
или у овереној фотокопији. Пријавни форму-
лар са документацијом доставити на адресу: 
Музичка школа „Јосиф Маринковић” Зрења-
нин, Трг слободе бр. 7 23000 Зрењанин, са 
назнаком “за конкурс”. Сва потребна оба-
вештења можете добити од секретара школе, 
лично или на телефон 023/561-104. Конкурсна 
комисија утврђује испуњеност услова кандида-
та за пријем у радни однос из члана 139 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања, у року од осам дана од дана истека рока 
за пријем пријава.Неблаговремене и непотпу-
не пријаве комисија ће одбацити. Кандидати 
који испуњавају услове за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, који су изабрани у 
ужи избор, у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са 
ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања у Зрењанину применом 
стандардизованих поступака.У року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са ученицима кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни 
однос. Уколико кандидат не дође на психо-
лошку процену способности за рад са ученици-
ма сматраће се да је пријаву на конкурс пову-
као те ће комисија његову пријаву одбацити.
Конкурсна комисија обавља разговор са канди-
датима 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. Уколико 
кандидат не дође на разговор у заказаном тер-
мину сматраће се да је повукао пријаву на кон-
курс те ће комисија његову пријаву одбацити. 

МУЗИЧКА ШКОЛА
“ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”

23000 Зрењанин, Трг слободе 7
тел. 023/561-104

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи са одељењским 

старешинством: у основној музичкој 
школи предмета – Гитара

за рад у матичној школи Зрењанин, 
Трг слободе 7 и издвојеном одељењу у 
Ковачици, Дом културе „3. октобар“, Др 

Јанка Булика 59

УСЛОВИ: Члан 139 став 1 Закона прописује да 
у радни однос у школи може да буде примље-
но лице, под условима прописаним законом и 
то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; 3) није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
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шање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад (српски 
језик). Докази о испуњености услова под тач-
ком 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ под тачком 2) овог конкурса при-
бавља се пре закључења уговора о раду. 
Услови у погледу образовања наставника 
(члан 140 став 1 и 2, члан 141 став 2 и 7 и 
члан 142 Закона) Наставник је лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (а) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета; (б) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких нау-
ка; 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка 
(б) мора да има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та. Учесник конкурса треба да испуњава и 
услове из члана 2. став 1 тачка 5) Правилника 
о степену и врсти образовања наставника у 
основној музичкој школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 
9/20 и 18/20), односно учесник конкурса треба 
да је: (1) дипломирани музичар, усмерење 
гитариста; (2) дипломирани музичар - гитари-
ста; (3) академски музичар гитариста; (4) мас-
тер музички уметник, професионални статус - 
гитариста. (5) мастер музички уметник, 
професионални статус камерни музичар, са 
претходно завршеним основним академским 
студијама гитаре. У складу са чланом 141 став 
7. послове наставника, може да обавља лице 
које је стекло средње, више или високо обра-
зовање на српском језику (на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад), или је положи-
ло испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Обавез-
но образовање наставника прописано чланом 
142 став 1Закона је образовање из психолош-
ких, 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 дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са европским системом преноса бодова. 
Образовање из претходног става 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. Програм 
за стицање образовања из члана 142 став 1 
Закона остварује високошколска установа у 
оквиру акредитованог студијског програма или 
као програм образовања током читавог живо-
та, у складу са прописима којима се уређује 
високо образовање. Сматра се да наставник, 
који је у току студија положио испите из педа-
гогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу има образо-
вање из члана 142 став 1Закона. Начин 
пријављивања кандидата на конкурс: Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (у даљем 
тексту: Министарство), а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају достављају на адресу 
школе у року од 10 дана од дана објављивања 
конкурса у огласним новинама Националне 

службе за запошљавање „Послови”. Потребна 
документација: 1. оригинал, или оверена 
фотокопија одговарајуће дипломе (уверења). 
Кандидат који је стекао одговарајуће високо 
образовање по прописима који уређују високо 
образовање од 10. септембра 2005. године 
доставља и оригинал или оверену фотокопију 
дипломе (уверења) о стеченом високом обра-
зовању 1. степена; 2. оригинал или оверена 
фотокопија дипломе (уверења) о стеченом 
средњем, вишем или високом образовању на 
српском језику или оригинал (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; 3. оригинал или ове-
рена фотокопија уверења министарства 
унутрашњих послова којим кандидат доказује 
да није осуђиван у складу са чланом 139 став 
1 тачка 3) Закона; 4. оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству Републи-
ке Србије; 5. доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима 
доставља само изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Напомена у вези образо-
вања стеченог у некој од република СФРЈ, 
образовања стеченог у систему војног школ-
ства и образовања стеченог у иностранству: I 
Када је образовање стечено у некој од репу-
блика 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, министар, по претходно 
прибављеном мишљењу одговарајуће висо-
кошколске установе, решењем утврђује да ли 
је врста образовања одговарајућа за 
обављање послова наставника. II Када је 
образовање стечено у систему војног школ-
ства, испуњеност услова у погледу стеченог 
образовања за обављање послова наставника, 
по претходно прибављеном мишљењу одгова-
рајуће високошколске установе, утврђује 
решењем министар. III Када је образовање 
стечено у иностранству, испуњеност услова у 
погледу стеченог образовања за обављање 
послова наставника, на основу акта о призна-
вању стране високошколске исправе и миш-
љења одговарајуће високошколске установе, 
утврђује решењем министар. Кандидати под I, 
II, III достављају оригинал или оверену фото-
копију одговарајућег решења министра. Сви 
докази морају бити достављени у оригиналу 
или у овереној фотокопији. Пријавни форму-
лар са документацијом доставити на адресу: 
Музичка школа „Јосиф Маринковић” Зрења-
нин, Трг слободе бр. 7 23000 Зрењанин, са 
назнаком “За конкурс”. Сва потребна оба-
вештења можете добити од секретара школе, 
лично или на телефон 023/561-104. Конкурсна 
комисија утврђује испуњеност услова кандида-
та за пријем у радни однос из члана 139 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања, у року од осам дана од дана истека рока 
за пријем пријава.Неблаговремене и непотпу-
не пријаве комисија ће одбацити. Кандидати 
који испуњавају услове за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, који су изабрани у 
ужи избор, у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са 
ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања у Зрењанину применом 
стандардизованих поступака.У року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са ученицима кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни 
однос. Уколико кандидат не дође на психо-
лошку процену способности за рад са ученици-

ма сматраће се да је пријаву на конкурс пову-
као те ће комисија његову пријаву одбацити.
Конкурсна комисија обавља разговор са канди-
датима 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. Уколико 
кандидат не дође на разговор у заказаном тер-
мину сматраће се да је повукао пријаву на кон-
курс те ће комисија његову пријаву одбацити.

МУЗИЧКА ШКОЛА
“ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”

23000 Зрењанин, Трг слободе 7
тел. 023/561-104

Стручни сарадник – нототекар
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, за 
рад у матичној школи Зрењанин, Трг 

слободе 7

УСЛОВИ: Члан 139 став 1 Закона прописује да 
у радни однос у школи може да буде примље-
но лице, под условима прописаним законом и 
то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; 3) није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање 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 сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад 
(српски језик). Докази о испуњености услова 
под тачком 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ под тачком 2) овог кон-
курса прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Услови у погледу образовања стручног 
сарадника (члан 140 став 1 и 2, члан 141 став 
2 и 7 и члан 142 Закона). Стручни сарадник 
је лице које је стекло одговарајуће високо 
образовање: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) 
и то: (а) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (б) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице из тач-
ке 1) подтачка (б) мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Учесник конкурса треба да 
испуњава и услове из члана 50 став 4 Правил-
ника о организацији и систематизацији посло-
ва Музичке школе „Јосиф Маринковић” Зрења-
нин (деловодни број 02/275 од 11.09.2020.
године, 02/35 од 25.01.2021. године, 02/114 
од 09.04.2021.године), односно учесник кон-
курса треба да је: 1) дипломирани музиколог, 
2) мастер теоретичар уметности, професио-
нални статус: музиколог; 3) професор српског 
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језика и књижевности; 4) професор италијан-
ског језика и књижевности. У складу са чланом 
141 став 7 послове стручног сарадника, може 
да обавља лице које је стекло средње, више 
или високо образовање на српском језику (на 
коме се остварује образовно-васпитни рад), 
или је положило испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске устано-
ве. Обавезно образовање стручног сарадника 
прописано чланом 142 став 1 Закона је обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са европским системом 
преноса бодова. Образовање из претходног 
става стручни сарадник је обавезан да стекне 
у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Програм за стицање обра-
зовања из члана 142 став 1 Закона остварује 
високошколска установа у оквиру акредито-
ваног студијског програма или као програм 
образовања током читавог живота, у складу 
са прописима којима се уређује високо обра-
зовање. Сматра се да стручни сарадник, који 
је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу има образовање из 
члана 142 став 1Закона. Начин пријављивања 
кандидата на конкурс: Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (у даљем тексту: Минис-
тарство), а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају достављају на адресу школе у року 
од 10 дана од дана објављивања конкурса у 
огласним новинама Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Потребна докумен-
тација: 1. оригинал, или оверена фотокопија 
одговарајуће дипломе (уверења); 2. оригинал 
или оверена фотокопија дипломе (уверења) о 
стеченом средњем, вишем или високом обра-
зовању на српском језику или оригинал (или 
оверену фотокопију) потврде којом се доказује 
да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске устано-
ве-за доказ о знању српског језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад; 3. ориги-
нал или оверена фотокопија уверења минис-
тарства унутрашњих послова којим кандидат 
доказује да није осуђиван у складу са чланом 
139 став 1 тачка 3) Закона; 4. оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављан-
ству Републике Србије; 5. доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима доставља само изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Напо-
мена у вези образовања стеченог у некој од 
република СФРЈ, образовања стеченог у сис-
тему војног школства и образовања стеченог 
у иностранству: I Када је образовање стече-
но у некој од република СФРЈ до 27. априла 
1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. 
године или у Републици Српској, а врста обра-
зовања не одговара врсти образовања која 
је прописана чланом 140 Закона, министар, 
по претходно прибављеном мишљењу одго-
варајуће високошколске установе, решењем 
утврђује да ли је врста образовања одгова-
рајућа за обављање послова стручног сарад-
ника. II Када је образовање стечено у систему 
војног школства, испуњеност услова у погледу 
стеченог образовања за обављање послова 
стручног сарадника, по претходно прибавље-
ном мишљењу одговарајуће високошколске 
установе, утврђује решењем министар. III 
Када је образовање стечено у иностранству, 

испуњеност услова у погледу стеченог образо-
вања за обављање послова стручног сарадни-
ка, на основу акта о признавању стране висо-
кошколске исправе и мишљења одговарајуће 
високошколске установе, утврђује решењем 
министар. Кандидати под I, II, III достављају 
оригинал или оверену фотокопију одгова-
рајућег решења министра. Сви докази морају 
бити достављени у оригиналу или у овереној 
фотокопији. Пријавни формулар са докумен-
тацијом доставити на адресу: Музичка школа 
„Јосиф Маринковић” Зрењанин, Трг слободе 
бр. 7 23000 Зрењанин, са назнаком „за кон-
курс”. Сва потребна обавештења можете доби-
ти од секретара школе, лично или на телефон 
023/561-104. Конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос из члана 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, у року од осам 
дана од дана истека рока за пријем пријава.
Неблаговремене и непотпуне пријаве коми-
сија ће одбацити. Кандидати који испуњавају 
услове за пријем у радни однос из члана 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, који су изабрани у ужи избор, у року 
од осам дана упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања у 
Зрењанину применом стандардизованих посту-
пака. У року од осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за 
рад са ученицима конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос. Уколико кандидат не 
дође на психолошку процену способности за 
рад са 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. Уколико кандидат не дође на 
разговор у заказаном термину сматраће се да 
је повукао пријаву на конкурс те ће комисија 
његову пријаву одбацити.

МУЗИЧКА ШКОЛА
“ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”

23000 Зрењанин, Трг слободе 7
тел. 023/561-104

Стручни сарадник – психолог
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, за 
рад у матичној школи Зрењанин, Трг 

слободе 7

УСЛОВИ: Члан 139 став 1 Закона прописује да 
у радни однос у школи може да буде примље-
но лице, под условима прописаним законом и 
то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; 3) није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање 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 сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад 

(српски језик). Докази о испуњености услова 
под тачком 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ под тачком 2) овог кон-
курса прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Услови у погледу образовања стручног 
сарадника (члан 140 став 1 и 2, члан 141 став 
2 и 7 и члан 142 Закона) Стручни сарадник је 
лице које је стекло одговарајуће високо обра-
зовање: 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: 
(а) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (б) студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице из тач-
ке 1) подтачка (б) мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета.
Учесник конкурса треба да испуњава и услове 
из члана 4. став 1 тачка 2.Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника из опште-
образовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама („Сл. гласник 
РС-Просветни гласник” број 8/15, 11/16, 13/16-
испр., 13/16, 2/17, 13/18, 7/19, 2/20, 14/20, 
15/20 и 1/21), односно учесник конкурса тре-
ба да је: (1) професор психологије; (2) дипло-
мирани психолог; (3) дипломирани школски 
психолог-педагог; (4) дипломирани психолог, 
смер школско-клинички; (5) дипломирани 
психолог-мастер, (6) мастер психолог. Лице 
из подтачке (5) и (6) мора имати најмање 30 
ЕСПБ из развојно-педагошких предмета. У 
складу са чланом 141 став 7 послове струч-
ног сарадника, може да обавља лице које је 
стекло средње, више или високо образовање 
на српском језику (на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад), или је положило испит из 
српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе. Обавезно образовање 
стручног сарадника прописано чланом 142 
став 1 Закона је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са 
европским системом преноса бодова. Образо-
вање из претходног става стручни сарадник је 
обавезан да стекне у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу. Програм 
за стицање образовања из члана 142 став 1 
Закона остварује високошколска установа у 
оквиру акредитованог студијског програма или 
као програм образовања током читавог живо-
та, у складу са прописима којима се уређује 
високо образовање. Сматра се да стручни 
сарадник, који је у току студија положио испи-
те из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу има 
образовање из члана 142 став 1Закона. Начин 
пријављивања кандидата на конкурс: Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (у даљем 
тексту: Министарство), а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају достављају на адресу 
школе у року од 10 дана од дана објављивања 
конкурса у огласним новинама Националне 
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службе за запошљавање „Послови”. Потреб-
на документација: 1. оригинал, или оверена 
фотокопија одговарајуће дипломе (уверења); 
2. оригинал или оверену фотокопију потвр-
де издате од стране матичне високошколске 
установе о поседовању најмање 30 ЕСПБ из 
развојно-педагошких предмета (уколико се 
ради о лицу које има стечено звање дипломи-
рани психолог-мастер или мастер психолог); 
3. оригинал или оверена фотокопија дипломе 
(уверења) о стеченом средњем, вишем или 
високом образовању на српском језику или 
оригинал (или оверену фотокопију) потврде 
којом се доказује да је положио испит из српс-
ког језика по програму одговарајуће високош-
колске установе-за доказ о знању српског јези-
ка на коме се остварује образовно-васпитни 
рад; 4. оригинал или оверена фотокопија уве-
рења министарства унутрашњих послова којим 
кандидат доказује да није осуђиван у складу 
са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона; 5. Ори-
гинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима доставља само изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. 
Напомена у вези образовања стеченог у некој 
од република СФРЈ, образовања стеченог у 
систему војног школства и образовања стече-
ног у иностранству: I Када је образовање сте-
чено у некој од република СФРЈ до 27. априла 
1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. 
године или у Републици Српској, а врста обра-
зовања не одговара врсти образовања која 
је прописана чланом 140 Закона, министар, 
по претходно прибављеном мишљењу одго-
варајуће високошколске установе, решењем 
утврђује да ли је врста образовања одгова-
рајућа за обављање послова стручног сарад-
ника. II Када је образовање стечено у систему 
војног школства, испуњеност услова у погледу 
стеченог образовања за обављање послова 
стручног сарадника, по претходно прибавље-
ном мишљењу одговарајуће високошколске 
установе, утврђује решењем министар. III 
Када је образовање стечено у иностранству, 
испуњеност услова у погледу стеченог образо-
вања за обављање послова стручног сарадни-
ка, на основу акта о признавању стране висо-
кошколске исправе и мишљења одговарајуће 
високошколске установе, утврђује решењем 
министар. Кандидати под I, II, III достављају 
оригинал или оверену фотокопију одгова-
рајућег решења министра. Сви докази морају 
бити достављени у оригиналу или у овереној 
фотокопији. Пријавни формулар са докумен-
тацијом доставити на адресу: Музичка школа 
„Јосиф Маринковић” Зрењанин, Трг слободе 
бр. 7 23000 Зрењанин, са назнаком “за кон-
курс”. Сва потребна обавештења можете доби-
ти од секретара школе, лично или на телефон 
023/561-104. Конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос из члана 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, у року од осам 
дана од дана истека рока за пријем пријава.
Неблаговремене и непотпуне пријаве коми-
сија ће одбацити. Кандидати који испуњавају 
услове за пријем у радни однос из члана 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, који су изабрани у ужи избор, у року 
од осам дана упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања у 
Зрењанину применом стандардизованих посту-
пака.У року од осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за 
рад са ученицима конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос. Уколико кандидат не 
дође на психолошку процену способности за 

рад са 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. Уколико кандидат не дође на 
разговор у заказаном термину сматраће се да 
је повукао пријаву на конкурс те ће комисија 
његову пријаву одбацити.

МУЗИЧКА ШКОЛА
“ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”

23000 Зрењанин, Трг слободе 7
тел. 023/561-104

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 
одређених стручних предмета 
у стручној школи – у основној 

музичкој школи предмета Солфеђо
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, са 
40% радног времена, за рад у матичној 

школи Зрењанин, Трг слободе 7

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 
одређених стручних предмета 
у стручној школи – у основној 

музичкој школи предмета – Теорија 
музике

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, са 
5% радног времена, за рад у матичној 

школи Зрењанин, Трг слободе 7

УСЛОВИ: Члан 139 став 1 Закона прописује да 
у радни однос у школи може да буде примље-
но лице, под условима прописаним законом и 
то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; 3) није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад (српски 
језик). Докази о испуњености услова под тач-
ком 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ под тачком 2) овог конкурса при-
бавља се пре закључења уговора о раду. 
Услови у погледу образовања наставника 
(члан 140 став 1 и 2, члан 141 став 2 и 7 и 
члан 142 Закона). Наставник је лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (а) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета; (б) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких нау-

ка; 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка 
(б) мора да има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та. Учесник конкурса за радно место наставник 
уметничких и стручних предмета у музичкој 
школи и одређених стручних предмета у 
стручној школи–у основној музичкој школи 
предмета солфеђо треба да испуњава и услове 
из члана 2 став 1 подтачка 25) Правилника о 
степену и врсти образовања наставника у 
основној музичкој школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 
9/20 и 18/20), односно учесник конкурса треба 
да је: 1) дипломирани музички педагог; 2) 
дипломирани музичар, усмерење музички 
педагог; 3) професор солфеђа; 4) професор 
солфеђа и музичке културе; 5) дипломирани 
музичар - педагог; 6) мастер теоретичар умет-
ности, професионални статус - музички педа-
гог. Учесник конкурса за радно место настав-
ник уметничких и стручних предмета у 
музичкој школи и одређених стручних предме-
та у стручној школи - у основној музичкој шко-
ли предмета теорија музике треба да испуња-
ва и услове из члана 2. став 1 подтачка 26) 
Правилника о степену и врсти образовања 
наставника у основној музичкој школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 18/13, 
2/17, 9/19, 1/20, 9/20 и 18/20), односно учес-
ник конкурса треба да је: 1) дипломирани 
музичар, усмерење музички педагог, компози-
тор или етномузиколог; 2) академски музичар 
- композитор; 3) професор солфеђа и музичке 
културе; 4) професор солфеђа; 5) дипломира-
ни музички педагог; 6) дипломирани професор 
солфеђа и музичке културе; 7) дипломирани 
композитор; 8) дипломирани диригент; 9) 
дипломирани музиколог; 10) дипломирани 
етномузиколог; 11) дипломирани музичар - 
педагог; 12) мастер теоретичар уметности, 
професионални статус: музички педагог, 
музички теоретичар или етномузиколог; 13) 
мастер музички уметник, професионални ста-
тус - диригент; 14) мастер композитор. У скла-
ду са чланом 141 став 7. послове наставника, 
може да обавља лице које је стекло средње, 
више или високо образовање на српском јези-
ку (на коме се остварује образовно-васпитни 
рад), или је положило испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске уста-
нове. Обавезно образовање наставника пропи-
сано чланом 142 став 1 Закона је образовање 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са европским системом 
преноса бодова. Образовање из претходног 
става наставник је обавезан да стекне у року 
од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање испи-
та за лиценцу. Програм за стицање образо-
вања из члана 142 став 1 Закона остварује 
високошколска установа у оквиру акредитова-
ног студијског програма или као програм обра-
зовања током читавог живота, у складу са про-
писима којима се уређује високо образовање. 
Сматра се да наставник, који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу има образовање из члана 142 став 
1Закона. Начин пријављивања кандидата на 
конкурс: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
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(у даљем тексту: Министарство), а потребну 
документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају достављају 
на адресу школе у року од 10 дана од дана 
објављивања конкурса у огласним новинама 
Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Потребна документација: 1. оригинал, или 
оверена фотокопија одговарајуће дипломе 
(уверења); 2. оригинал или оверена фотоко-
пија дипломе (уверења) о стеченом средњем, 
вишем или високом образовању на српском 
језику или оригинал (или оверену фотокопију) 
потврде којом се доказује да је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе-за доказ о знању срп-
ског језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад; 3. оригинал или оверена 
фотокопи ј а  у верења  минис тар с тва 
унутрашњих послова којим кандидат доказује 
да није осуђиван у складу са чланом 139 став 
1 тачка 3) Закона; 4. оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству Републи-
ке Србије; 5. доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима 
доставља само изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Напомена у вези образо-
вања стеченог у некој од република СФРЈ, 
образовања стеченог у систему војног школ-
ства и образовања стеченог у иностранству: I 
Када је образовање стечено у некој од репу-
блика 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, министар, по претходно 
прибављеном мишљењу одговарајуће висо-
кошколске установе, решењем утврђује да ли 
је врста образовања одговарајућа за 
обављање послова наставника. II Када је 
образовање стечено у систему војног школ-
ства, испуњеност услова у погледу стеченог 
образовања за обављање послова наставника, 
по претходно прибављеном мишљењу одгова-
рајуће високошколске установе, утврђује 
решењем министар. III Када је образовање 
стечено у иностранству, испуњеност услова у 
погледу стеченог образовања за обављање 
послова наставника, на основу акта о призна-
вању стране високошколске исправе и миш-
љења одговарајуће високошколске установе, 
утврђује решењем министар. Кандидати под I, 
II, III достављају оригинал или оверену фото-
копију одговарајућег решења министра. Сви 
докази морају бити достављени у оригиналу 
или у овереној фотокопији. Пријавни форму-
лар са документацијом доставити на адресу: 
Музичка школа „Јосиф Маринковић” Зрења-
нин, Трг слободе бр. 7 23000 Зрењанин, са 
назнаком “За конкурс”. Сва потребна оба-
вештења можете добити од секретара школе, 
лично или на телефон 023/561-104. Конкурсна 
комисија утврђује испуњеност услова кандида-
та за пријем у радни однос из члана 139 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања, у року од осам дана од дана истека рока 
за пријем пријава.Неблаговремене и непотпу-
не пријаве комисија ће одбацити. Кандидати 
који испуњавају услове за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, који су изабрани у 
ужи избор, у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са 
ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања у Зрењанину применом 
стандардизованих поступака.У року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са ученицима кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни 
однос. Уколико кандидат не дође на психо-
лошку процену способности за рад са ученици-

ма сматраће се да је пријаву на конкурс пову-
као те ће комисија његову пријаву одбацити.
Конкурсна комисија обавља разговор са канди-
датима 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. Уколико 
кандидат не дође на разговор у заказаном тер-
мину сматраће се да је повукао пријаву на кон-
курс те ће комисија његову пријаву одбацити.

МУЗИЧКА ШКОЛА
“ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”

23000 Зрењанин, Трг слободе 7
тел. 023/561-104

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи са одељењским 

старешинством, у основној музичкој 
школи предмета – Харфа

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, са 

60% радног времена, за рад у матичној 
школи Зрењанин, Трг слободе 7

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи, у средњој музичкој 

школи предмета – Харфа
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, са 
15% радног времена, за рад у матичној 

школи Зрењанин, Трг слободе 7

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи, у средњој музичкој 
школи предмета – Камерна музика

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, са 

20% радног времена, за рад у матичној 
школи Зрењанин, Трг слободе 7

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи, у средњој музичкој 
школи предмета – Читање с листа

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, са 
5% радног времена, за рад у матичној 

школи Зрењанин, Трг слободе 7

УСЛОВИ: Члан 139 став 1 Закона прописује да у 
радни однос у школи 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 ученицима; 3) није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, 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-вас-
питни рад (српски језик). Докази о испуњености 

услова под тачком 1, 3, 4 и 5 саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2) овог 
конкурса прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Услови у погледу образовања наставни-
ка (члан 140 став 1 и 2, члан 141 став 2 и 7 и 
члан 142 Закона) Наставник је лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (а) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (б) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије 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 образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
тачке 1) подтачка (б) мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Учесник конкурса за радно 
место наставник уметничких и стручних пред-
мета у музичкој школи и одређених стручних 
предмета у стручној школи са одељењским ста-
решинством – у основној музичкој школи пред-
мета харфа треба да испуњава и услове из чла-
на 2 став 1 подтачка 8) Правилника о степену и 
врсти образовања наставника у основној музич-
кој школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 9/20 и 18/20), 
односно учесник конкурса треба да је: 1) 
дипломирани музичар, усмерење харфиста; 2) 
дипломирани музичар-харфиста; 3) академски 
музичар харфиста; 4) мастер музички умет-
ник-професионални статус – харфиста; 5) мас-
тер музички уметник, професионални статус 
камерни музичар, са претходно завршеним 
основним академским студијама харфе. Учесник 
конкурса за радно место наставник уметничких 
и стручних предмета у музичкој школи и 
одређених стручних предмета у стручној школи 
- у средњој музичкој школи предмета харфа 
треба да испуњава и услове из члана 4 став 1 
подтачка 20) 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 - Просвет-
ни гласник”, бр. 16/15, 11/16, 2/17, 9/19, 14/20 
и 2/21), односно учесник конкурса треба да је: 
1) мастер музички уметник, професионални 
статус-харфиста; 2) дипломирани музичар, 
усмерење харфиста; 3) дипломирани музи-
чар-харфиста; 4) академски музичар харфиста. 
Учесник конкурса за радно место наставник 
уметничких и стручних предмета у музичкој 
школи и одређених стручних предмета у струч-
ној школи - у средњој музичкој школи предмета 
камерна музика и учесник конкурса за радно 
место наставник уметничких и стручних пред-
мета у музичкој школи и одређених стручних 
предмета у стручној школи - у средњој музичкој 
школи предмета читање с листа треба да 
испуњава и услове из члана 4. став 1 подтачка 
26) 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, 2/17, 9/19, 14/20 и 
2/21), односно учесник конкурса треба да је:  
1) дипломирани музичар - флаутиста; 2) дипло-
мирани музичар - обоиста; 3) дипломирани 
музичар - кларинетиста; 4) дипломирани музи-
чар - саксофониста; 5) дипломирани музичар - 
фаготиста; 6) дипломирани музичар - хорниста; 
7) дипломирани музичар - трубач; 8) дипломи-
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рани музичар - тромбониста; 9) дипломирани 
музичар - харфиста; 10) дипломирани музичар 
- перкусиониста; 11) дипломирани музичар - 
виолиниста; 12) дипломирани музичар - виоли-
ста; 13) дипломирани музичар - виолончелиста; 
14) дипломирани музичар - контрабасиста; 15) 
дипломирани музичар - гитариста; 16) дипло-
мирани музичар - акордеониста; 17) дипломи-
рани музичар - пијаниста; 18) дипломирани 
музичар - оргуљаш; 19) дипломирани музичар 
- чембалиста; 20) дипломирани музичар - соло 
певач; 21) дипломирани музичар - концертни и 
оперски певач; 22) академски музичар инстру-
менталиста; 23) мастер музички уметник, про-
фесионални статус - виолиста, виолончелиста, 
контрабасиста, гитариста, харфиста, клавирис-
та, оргуљаш, чембалиста, акордеониста, хармо-
никаш, флаутиста, обоиста, кларинетиста, сак-
софониста, фаготиста, хорниста, трубач, 
тромбониста, тубиста, перкусиониста/ударач 
или соло певач; 24) мастер музички уметник, 
професионални статус - камерни музичар. У 
складу са чланом 141 став 7. послове наставни-
ка, може да обавља лице које је стекло средње, 
више или високо образовање на српском језику 
(на коме се остварује образовно-васпитни рад), 
или је положило испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске устано-
ве. Обавезно образовање наставника прописа-
но чланом 142 став 1 Закона је образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у устано-
ви, у складу са европским системом преноса 
бодова. Образовање из претходног става 
наставник је обавезан да стекне у року од јед-
не, а највише две године од дана пријема у 
радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу. Програм за стицање образовања из 
члана 142 став 1 Закона остварује високошкол-
ска установа у оквиру акредитованог студијског 
програма или као програм образовања током 
читавог живота, у складу са прописима којима 
се уређује високо образовање. Сматра се да 
наставник, који је у току студија положио испи-
те из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу има 
образовање из члана 142 став 1Закона. Начин 
пријављивања кандидата на конкурс: Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (у даљем тексту: 
Министарство), а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају достављају на адресу школе у 
року од 10 дана од дана објављивања конкурса 
у огласним новинама Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Потребна документа-
ција: 1. оригинал, или оверена фотокопија 
одговарајуће дипломе (уверења). Кандидат 
који је стекао високо образовање по прописима 
који уређују високо образовање од 10. септем-
бра 2005. године доставља и оригинал или ове-
рену фотокопију дипломе (уверења) о стеченом 
образовању 1. степена; 2. оригинал или овере-
на фотокопија дипломе (уверења) о стеченом 
средњем, вишем или високом образовању на 
српском језику или оригинал (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; 3. оригинал или ове-
рена фотокопија уверења министарства 
унутрашњих послова којим кандидат доказује 
да није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 
тачка 3) Закона; 4. оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству Републике 

Србије; 5. доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима дос-
тавља само изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Напомена у вези образовања 
стеченог у некој од република СФРЈ, образо-
вања стеченог у систему војног школства и 
образовања стеченог у иностранству: I 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 образо-
вања која је прописана чланом 140 Закона, 
министар, по претходно прибављеном миш-
љењу одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставника. 
II Када је образовање стечено у систему војног 
школства, испуњеност услова у погледу стече-
ног образовања за обављање послова настав-
ника, по претходно прибављеном мишљењу 
одговарајуће високошколске установе, утврђује 
решењем министар. III Када је образовање сте-
чено у иностранству, испуњеност услова у 
погледу стеченог образовања за обављање 
послова наставника, на основу акта о призна-
вању стране високошколске исправе и мишљења 
одговарајуће високошколске установе, утврђује 
решењем министар. Кандидати под I, II, III дос-
тављају оригинал или оверену фотокопију одго-
варајућег решења министра. Сви докази морају 
бити достављени у оригиналу или у овереној 
фотокопији. Пријавни формулар са документа-
цијом доставити на адресу: Музичка школа 
„Јосиф Маринковић” Зрењанин, Трг слободе 7, 
23000 Зрењанин, са назнаком „За конкурс”. Сва 
потребна обавештења можете добити од секре-
тара школе, лично или на телефон 023/561-104. 
Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања, у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који 
испуњавају услове за пријем у радни однос из 
члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, који су изабрани у ужи избор, 
у року од осам дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања у Зрењанину применом стандардизованих 
поступака.У року од осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за 
рад са 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 
ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс 
повукао те ће комисија његову пријаву одбацити. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кандида-
тима 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 обавље-
ног разговора са кандидатима. Уколико кандидат 
не дође на разговор у заказаном термину сма-
траће се да је повукао пријаву на конкурс те ће 
комисија његову пријаву одбацити.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2а
тел. 023/533-270, 023/533-273

Наставник предметне наставе – 
наставник хирургије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих 
услова прописаних чланом 24. став 1 Закона 
о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука 
УС, 113/2017 и 95/18 – аутентично тумачење), 

треба да испуњава и посебне услове пропи-
сане чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања односно да: 1. има 
одговарајуће образовање: у складу са чла-
ном 140 Закона о основама система образо-
вања које је стекло, а) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета и студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, уз претходно завршене сту-
дије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; б) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју 
рада здравство и социјална заштита („Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник”, број 
21/15, 11/16, 13/18, 5/19, 2/20 и 14/20): док-
тор медицине, специјалиста опште хирургије 
или једне од хируршких грана; специјалиста 
доктор медицине, специјалиста опште хирур-
гије или једне од хируршких грана. 2. има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, 4. има држављанство Републи-
ке Србије; 5. зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Учес-
ници конкурса треба да доставе: 1. попуњен 
пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја (http://www.
mpn.gov.rs), 2. оригинал или оверену фото-
копију дипломе (уверења) о траженој врсти 
и степену стручне спреме. Кандидат који је 
стекао одговарајуће високо образовање по 
прописима који уређују високо образовање од 
10. септембра 2005. године, доставља и ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом високом 
образовању првог степена. Када је образо-
вање 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 образо-
вања која је прописана чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
кандидат доставља и оверену фотокопију 
решења министра надлежног за послове обра-
зовања 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 фото-
копију решења министра надлежног за посло-
ве образовања и васпитања којим се утврђује 
испуњеност услова у погледу стеченог образо-
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вања за обављање послова наставника, вас-
питача, односно стручног сарадника (члан 143 
став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања). - Када је образовање стечено 
у иностранству, кандидат доставља и овере-
ну фотокопију решења министра надлежног 
за послове образовања и васпитања којим се 
утврђује испуњеност услова у погледу стече-
ног образовања за обављање послова настав-
ника, васпитача, односно стручног сарадника 
(члан 143 став 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања); 3. оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије; 4. доказ о испуњавању 
услове из члана 139 став 1 тачка 5) Закона о 
основама система образовања и васпитања 
односно да је лице стекло средње, више или 
високо образовање на језику на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад или је поло-
жило испит из тог језика по програму одго-
варајуће високошколске установе (оригинал 
или оверена фотокопија) – српски језик; 5. 
оригинал или оверена фотокопија уверења 
(извода из казнене евиденције) Министарства 
унутрашњих послова којим кандидат доказује 
да није осуђиван у складу са чланом 139 став 
1 тачка 3) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. 6. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима доставља само изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Рок за 
подношење пријава са потребним доказима о 
испуњавању услова конкурса је 15 дана, рачу-
најући од дана објављивања текста конкурса 
у огласним новинама Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве биће одбачене. Пријаве се 
шаљу поштом или предају лично на адресу: 
Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Новосад-
ска 2а, са назнаком „За конкурс“. Сва потреб-
на обавештења можете добити од секретара 
школе, лично или телефоном на број: 023/533-
270 и 023/533-273. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, у року од осам 
дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве коми-
сија 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 про-
цену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступака.У року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос. Уколи-
ко 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. Кон-
курсна комисија обавља разговор са канди-
датима 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 сма-
траће се да је повукао пријаву на конкурс те 
ће комисија његову пријаву одбацити.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

23000 Зрењанин, Новосадска 2а
тел. 023/533-270, 023/533-273

Наставник предметне наставе – 
наставник интерне медицине

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих усло-
ва прописаних чланом 24. став 1 Закона о раду 
(“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 
и 95/18 – аутентично тумачење), треба да 
испуњава и посебне услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања 
и васпитања односно да: 1. има одговарајуће 
образовање: у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања које је стекло, а) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета 
и студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, уз претходно завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; б) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада здравство и социјал-
на заштита („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, број 21/15, 11/16, 13/18, 5/19, 2/20 и 
14/20): доктор медицине, специјалиста интерне 
медицине; специјалиста доктор медицине, спе-
цијалиста интерне медицине; 2. има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним 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 срп-
ски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Учесници конкурса треба да 
доставе: 1. попуњен пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
(http: //www.mpn.gov.rs), 2. оригинал или ове-
рену фотокопију дипломе (уверења) о траже-
ној врсти и степену стручне спреме. Кандидат 
који је стекао одговарајуће високо образовање 
по прописима који уређују високо образовање 
од 10. септембра 2005. године, доставља и ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом високом 
образовању првог степена. Када је образовање 
стечено у некој од република СФРЈ до 27. апри-
ла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. 
године или у Републици Српској, а врста образо-
вања не одговара врсти образовања која је про-
писана чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидат доставља и 
оверену фотокопију решења министра надлеж-
ног за послове образовања и васпитања којим 
се утврђује да ли је врста образовања одгова-
рајућа за обављање послова наставника, вас-

питача, 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 стече-
ног образовања за обављање послова настав-
ника, 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 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 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања); 3. оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије; 4. доказ о испуњавању услове из члана 
139 став 1 тачка 5) Закона о основама система 
образовања и васпитања односно да је лице 
стекло средње, више или високо образовање 
на језику на коме се остварује образовно-вас-
питни рад или је положило испит из тог језика 
по програму одговарајуће високошколске уста-
нове (оригинал или оверена фотокопија) – срп-
ски језик; 5. оригинал или оверена фотокопија 
уверења (извода из казнене евиденције) Минис-
тарства унутрашњих послова којим кандидат 
доказује да није осуђиван у складу са чланом 
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања; 6. доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима доставља само изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Рок за подно-
шење пријава са потребним доказима о испуња-
вању услова конкурса је 15 дана, рачунајући од 
дана објављивања текста конкурса у огласним 
новинама Националне службе за запошљавање 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве биће одбачене. Пријаве се шаљу поштом или 
предају лично на адресу: Медицинска школа, 
23000 Зрењанин, Новосадска 2а, са назнаком 
„За конкурс“. Сва потребна обавештења можете 
добити од секретара школе, лично или телефо-
ном на број: 023/533-270 и 023/533-273. Коми-
сија 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 испуња-
вају конкурсом тражене услове за пријем у рад-
ни 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 запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
У року од осам дана од дана пријема резулта-
та психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима конкурсна комисија сачиња-
ва 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 разго-
вор са кандидатима са листе у року од 15 рад-
них дана од дана сачињавања листе и доноси 
решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са канди-
датима које се када постане коначно оглашава 
на званичној интернет страници Министарства 
надлежног за послове просвете. Уколико кан-
дидат не дође на разговор у заказаном термину 
сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те 
ће комисија његову пријаву одбацити.

www.nsz.gov.rs
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Национална служба за запошља-
вање позива младе са средњим и 

високим образовањем, пријављене на 
евиденцију незапослених лица и без 
радног искуства, да се од 1. до 31. ок-
тобра пријаве за учешће у програму 
„Моја прва плата“, који ће им помоћи 
да стекну прво радно искуство у сво- 
јој струци и тако повећају своје шансе 
на тржишту рада у проналажењу за-
послења.

Наиме, од 1. до 31. октобра ће 
трајати друга фаза овогодишњег Про-
грама подстицања запошљавања мла-
дих „Моја прва плата“, током које ће се 
незапослени млади за учешће у овом 
програму пријављивати преко сајта: 
www.mojaprvaplata.gov.rs.

Овим програмом младима без 
радног искуства се омогућава да оба-
ве 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 укљу-
чивање до 10.000 
младих са средњим 
и високим обра-
зовањем, до навр-
шених 30 година 
живота, који су без 
радног искуства 
(или са радним ис-
куством краћим од 
6 месеци стеченим 
на пословима у ок-
виру нивоа образо-
вања са којим кон-
куришу), а налазе 
се на евиденцији 
незапослених На-
ционалне службе за 
запошљавање.

На основу 
Уредбе о Програму 
подстицања запо-
шљавања младих 
„Моја прва плата“, 
Национална служ-
ба 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 реа-
лизује без заснивања радног односа, у 
трајању од 9 месеци, током којих НСЗ 
младима са средњим образовањем ис-
плаћује 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 слу-
чај повреде на раду и професионалне 
болести.

Прва фаза у реализацији програ-
ма „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 послода-
ваца, који ће процес селекције моћи да 
обављају од почетка пријаве кандида-
та, док ће повезивање (коначан избор) 
послодавци из приватног сектора моћи 
да обаве у периоду од 1. до 15. новем-
бра, 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 кан-
дидатима, које ће бити доступне на 
сајту www.mojaprvaplata.gov.rs.

Четврта фаза реализације програ-
ма се односи на потписивање тројног 
уговора између Националне службе за 
запошљавање, послодавца и изабраног 
кандидата, док ће спровођење програ-
ма почети у року од 15 дана од дана 
формирања коначне листе послодава-
ца са изабраним кандидатима.

НСЗ позива младе незапослене без радног искуства

УКЉУЧИТЕ СЕ У ПРОГРАМ  
„МОЈА ПРВА ПЛАТА“

http://www.mojaprvaplata.gov.rs
http://www.nsz.gov.rs
http://www.nsz.gov.rs
http://www.mojaprvaplata.gov.rs
http://www.mojaprvaplata.gov.rs
http://www.mojaprvaplata.gov.rs
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„Национална служба за запошљавање кроз различите 
програме активне политике запошљавања, као и кроз по-
себне програме намењене особама са инвалидитетом, под-
стиче запошљавање ове категорије незапослених“, рекао је 
директор Националне службе за запошљавање Зоран Мар-
тиновић на конференцији „Време је за посао“, посвећеној 
запошљавању особа са реуматским и коштано-зглобним бо-
лестима. Конференцију у Београду, поводом обележавања 
Светског дана борбе против артритиса – 12. октобра, орга-
низовали су Удружење оболелих од реуматских болести Ре-
публике Србије и Удружење реуматолога Србије.

Мартиновић је указао да НСЗ пружа оперативну, струч-
ну и финансијску подршку како особама са инвалидитетом 
тако и послодавцима који их запошљавају. Навео је да се у 
последње три године са евиденције НСЗ запошљавало из-
међу 5.500 и 6.000 особа са инвалидитетом, да је обезбеђена 
пуна запошљивост и стабилност на тржишту рада. Мерама 
активне политике запошљавања и уз финансијску подршку 
до сада је запослено 1.630 ОСИ, а тај број ће сигурно бити 
још већи јер су програми и мере активни до краја године. 

Наводећи да је на евиденцији НСЗ пријављено 12.000 
особа са инвалидитетом, да је њихова образовна и страрос-
на структура неповољна, због чега је послодавцима некада 
тешко да им обезбеде одговарајуће радно место, Мартино-
вић је позвао људе који имају симптоме неке од реуматских 

болести да се обрате НСЗС ради процене радне способности 
и да се пријаве за програме запошљавања.

Државна секретарка Министарства за рад, запошља-
вање, борачка и социјална питања Стана Божовић казала 
је да је политика државе усмерена ка пружању подршке 
особама са инвалидитетом и да је ово министарство преко 
Националне службе за запошљавање определило 550 ми-
лиона динара за подршку њиховом запошљавању. Навела 
је да су у том циљу усвојени Закон о професионалној реха-
билитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, Стра-
тегија за особе са инвалидитетом, као и Стратегија запо-
шљавања 2021-2026. са Акционим планом.

Председница Удружења оболелих од реуматских бо-
лести др Мирјана Лапчевић казала је да реуматске боле-
сти могу да утичу на радну способност, али да то не значи 
да особе које су оболеле од њих не могу да раде. „Посао за 
особе које пате од реуматских болести није само основ за 
материјалну, већ представља и снажну психолошку потпо-
ру у борби за оздрављење“, рекла је Лапчевићева.

Председник Удружења реуматолога Србије др Предраг 
Остојић навео је да су истраживања у Француској показала 
да уколико се код пацијената на време препозна хронични 
артритис и почне да се лечи, током наредних пет година па-
цијенти не одсуствују са посла нити губе радну способност.

Мира Колаковић

Светски дан борбе против артритиса

ПОДРШКА НСЗ ЗАПОШЉАВАЊУ 
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
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У Пољопривредној школи са домом 
ученика „Соња Маринковић“ у По-

жаревцу, једанаесторо незапослених 
Пожаревљана добило је сертификате 
након успешно завршене пилот обуке 
на основу ваучера, током које су стекли 
нова знања из области пекарства.

Циљна група овог пројекта били су 
незапослени који се налазе на евиден-
цији Националне службе за запошља-
вање, без завршеног средњег образо-
вања, односно са завршеном основном 
школом, или који завршавају основно 
образовање по моделу функционалног 
основног образовања одраслих.

Завршивши пилот обуку за про-
изводњу белог пецива, полазници 
су стекли један део квалификације 
за пекара, на основу чега су доби-
ли уверење о делимично оствареном 
стандарду за ту професију. Како је 
објаснила Милена Јовановић, коор-
динаторка за образовање одраслих у 
Пољопривредној школи, њима се сада 
отвара могућност да стекну пуну ква-
лификацију за пекара, која носи озна-
ку НОКС 3, уколико сакупе и друга по-
требна уверења о завршеним обукама 
за производњу хлеба и лиснатог теста, 
која су такође саставни део тог стан-
дарда.

„Овакав вид сарадње са Нацио-
налном службом за запошљавање је 
плодоносан и неквалификована не-
запослена лица се најчешће за њега 
одлучују. У претходном периоду било 
је покушаја школе да мотивише неква-
лификована лица за обуке за одређене 
програме, али они нису дали жељене 
резултате, претежно због финансијс-
ког момента. У овом случају трошкове 

обуке сносила је НСЗ, па је одзив за-
интересованих кандидата био знатно 
већи“, навела је Јовановићева.

Како је објаснила Милка Савић, 

начелница Одељења за програме за-
пошљавања, предузетништво, образо-
вање и обуке у Филијали Пожаревац 
НСЗ, осим ваучера којима су регулиса-
не обавезе према извођачу обуке, по-
лазницима је пружена и финансијска 
подршка и рефундирани трошкови 
превоза током трајања обуке. 

„Пилот обука за тржиште рада 
за незапослене на основу ваучера 
подразумева стицање нових знања 
и вештина тражених на тржишту, а 
допринеће већој конкурентности неза-
послених лица и обезбедити им веће 
могућности за запослење. Поред тога, 
неки од полазника ће се можда у бу-
дућности определити и за покретање 
сопственог бизниса“, истакла је Са-
вићева. 

Приликом свечане доделе уве-
рења незапосленима који су успешно 
завршили обуку за производњу бе-
лог пецива, директор школе Слободан 

Стојићевић је истакао да су полазници 
били мотивисани да уче и савладају 
неопходне компетенције обухваћене 
програмом. Иначе, ово је друга обука 
коју је школа организовала у сарадњи 
са НСЗ, с обзиром да је 2013. године 
у оквиру програма „Друга шанса“ већ 
реализована обука за израду пецива.

Пољопривредна школа са домом 
ученика „Соња Маринковић“ је установа 
верификована од стране Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије за 11 обука из различи-
тих подручја рада, међу којима је и ИКТ 
обука. Школа остварује добру сарадњу и 
са КПЗ Забела, где се такође реализују 
бројне обуке намењене осуђеницима.

Марко Михајловић

Једанаесторо Пожаревљана завршило пилот обуку на основу ваучера

НОВА ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ ЗА 
СИГУРНИЈУ БУДУЋНОСТ

ДОБРА ОСНОВА И ЗА ПРИВАТАН БИЗНИС

Једна од полазница која је добила уверење о успешно завршеној обуци за 
производњу белог пецива је и Зорица Животић. Како каже, задовољна је знањем 
које је стекла, јер је научила и овладала вештинама које раније није поседовала, 
будући да је у току обуке, поред практичног рада, постојао и теоријски део, у 
оквиру кога је полазницима објашњен процес саме производње пецива, као и 
процес машинске обраде теста. Она се нада да ће у будућности наћи запослење 
управо у производњи пекарских производа, али не крије амбицију да би једног 
дана могла да покрене и сопствену пекарску производњу. 

Национална служба
за запошљавање
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ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Место сусрета
незапослених и послодаваца

0800 300 301

ПОЗИВНИ 
ЦЕНТАР

ПОЗИВНИЦЕНТАР:0800 300 301

АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ

Београд
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад 
Алберта Томе 2 
тел. 021/488-5454, 021/488-5523

Зрењанин
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево
Војводе Радомира Путника 20 
тел. 013/306-800

Вршац
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

Сремска Митровица
Светог Димитрија 31 
тел. 022/638-801

Суботица
Јована Микића 12 
тел. 024/644-600

Крагујевац
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац
Млинска 16  
тел. 016/202-411

Пожаревац
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска Митровица
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600

Гњилане
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

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