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УВОДНИК
У Крагујевцу је представљен пројекат економског
оснаживања незапослених жена, под називом „Поново
снажна и важна”. Пројекат преко ког ће бити обезбеђена опрема и материјал за отпочињање приватног бизниса, реализује чачанско удружење „Ларис” у сарадњи
са удружењем „Путоказ” из Крагујевца и удружењем
жена „Евгенија” из Јежевице, а финансијски је подржан од стране Агенције за родну равноправност Уједињених нација. Циљ пројекта је побољшање економског положаја жена на тржишту рада, било да су оне
из руралних или градских средина, кроз унапређење
њихових знања и вештина, односно кроз економско оснаживање, како би биле у могућности да покрену сопствени посао и тако превазиђу тренутну кризу.
И у овом броју „Послова” Национална служба за запошљавање користи прилику да поново позове средње и
високообразоване младе до навршених 30 година и без
радног искуства, да се до 31. октобра пријаве за учешће
у овогодишњем 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 програмом и начином конкурисања могу се
наћи у тексту који објављујемо и у овом броју „Послова”.
Директор Националне службе за запошљавање
Зоран Мартиновић и председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић прошле недеље су у том граду уручили уговоре корисницима субвенције за самозапошљавање. Уз финансијску подршку НСЗ и општине, у
износу од 5 милиона и 750 хиљада динара, двадесет
три мештанина Малог Зворника замениће статус незапосленог статусом предузетника. Том приликом Мартиновић је позвао и општину Мали Зворник и остале
локалне самоуправе да наставе да издвајају средства
за запошљавање и удружено са државом и НСЗ допринесу смањену незапослености у нашој земљи.
Филијала Смедерево Националне службе за запошљавање је у сарадњи са општином Велика Плана
организовала свечану доделу уговора послодавцима
за запошљавање 21 незапосленог из категорије теже
запошљивих. Финансијски подстицај за запошљавање
незапослених са евиденције испоставе НСЗ у Великој
Плани, у износу од 225.000 динара, добио је 21 послодавац. За ову меру активне политике запошљавања
укупно је издвојено 4.852.745,10 динара, од чега је
општина из свог буџета обезбедила 2.500.000,00 динара, а Национална служба 2.352.745,10 динара.
Немања Новаковић

У Крагујевцу представљен пројекат економског оснаживања жена

„ПОНОВО СНАЖНА И ВАЖНА”
У

згради Скупштине града Крагујевца,
13. октобра је представљен пројекат
економског оснаживања незапослених
жена под називом „Поново снажна и важна”. Пројекат преко кога ће бити обезбеђена опрема и материјал за отпочињање
приватног бизниса, реализује чачанско удружење „Ларис” у сарадњи са удружењем
„Путоказ” из Крагујевца и удружењем
жена „Евгенија” из Јежевице, а финансијски је подржан од стране Агенције за
родну равноправност Уједињених нација.
Како је речено на конференцији за
новинаре посвећеној представљању овог
пројекта, званична статистика показује
да су жене мање плаћене за исте послове
од мушкараца, да је на руководећим местима дупло више мушкараца него жена,
а да око 300.000 жена у нашој земљи
није остварило право на пензију. Такође,
у Србији је још увек веома мали проценат жена власница имовине, а у сеоским
срединама је свега 17,3 посто жена власница пољопривредних газдинстава.
„Циљ је да побољшамо економски положај жена на нашем тржишту
рада, било да су оне из руралних или
градских средина, кроз унапређење њихових знања и вештина, односно кроз
економско оснаживање, како би биле у
могућности да покрену сопствени посао и превазиђу тренутну кризу. Жене
чине чак 76 посто запослених у сектору
услуга, што говори да су оне биле најугроженије када је избила пандемија”,
објашњава Снежана Милисављевић из
крагујевачког удружења „Путоказ”.
Према речима Љиљане Петровић
из чачанског удружења „Ларис”, ради се
о подршци женама у осамостаљивању и

оснаживању како би постале успешне самосталне предузетнице. Она је навела да
се пројекат састоји из три сегмента активности – први чине едукативне радионице на тему шта је то предузетништво
и како постати предузетник, током ког се
жене мотивишу да уђу у предузетничке
воде; други сегмент је посвећен индивидуалном саветовању са женама, за шта
су задужени сертификовани саветници
за процену компетенција, који ће женама пружити прилику да процене своје
личне компетенције и у складу са њима
се определе за посао којим би се бавиле;
у трећем сегменту жене ће учити како
се прави интернет сајт за онлајн продају.
„Ово је прилика да се подржи ини-

цијатива цивилног сектора у области економског оснаживања жена. Град Крагујевац је у потпуности испоштовао законску
регулативу и формирао Комисију за родну равноправност као стално радно тело
при Скупштини града, чији је задатак да
сваки акт који иде у скупштинску процедуру посматра из родне перспективе. Град
Крагујевац је готово сваке године имао
подршку Координационог тела за родну
равноправност или је конкурисао у сарадњи са цивилним сектором за одређене пројектне активности везане за све области родне равноправности”, истакла је
Гордана Дамњановић, чланица Градског
већа за здравствену и социјалну заштиту.
Након презентације пројекта, организован је округли сто на тему „Економско оснаживање незапослених жена,
проблеми и перспективе”, у чијем фокусу су биле жене старије од 45 година. Учесници скупа су се сагласили да
је неопходно успостављање сарадње и
дијалога између свих локалних актера
у области запошљавања, због чега је
потребно формирати радну групу, коју
ће чинити председник Скупштине града Мирослав Петрашиновић, чланица
Градског већа за здравствену и социјалну заштиту Гордана Дамњановић, члан
Градског већа за привреду и председник
Савета за запошљавање Радомир Ерић,
директорка Филијале Крагујевац Националне службе за запошљавање Горица
Бачанин, председник Регионалне привредне коморе Предраг Лучић, представници Центра за социјални рад и удружења жена учесника округлог стола.
Немања Новаковић
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НСЗ позива младе незапослене без радног искуства

УКЉУЧИТЕ СЕ У ПРОГРАМ
„МОЈА ПРВА ПЛАТА”
Н

ационална
служба
за запошљавање позива младе са средњим
и високим образовањем,
пријављене на евиденцију
незапослених лица и без
радног искуства, да се од
1. до 31. октобра пријаве за
учешће у програму „Моја
прва плата”, који ће им помоћи да стекну прво радно
искуство у својој струци и
тако повећају своје шансе
на тржишту рада у проналажењу запослења.
Наиме, од 1. до 31. октобра ће трајати друга фаза
овогодишњег
Програма
подстицања запошљавања
младих „Моја прва плата”,
током које ће се незапослени млади за учешће у
овом програму пријављивати преко сајта: www.
mojaprvaplata.gov.rs.
Овим програмом младима без радног искуства се
омогућава да обаве праксу на конкретним пословима код
послодаваца, на тај начин стекну знања, вештине и компетенције за рад и тако повећају своје могућности за запошљавање. Планирано је укључивање до 10.000 младих
са средњим и високим образовањем, до навршених 30 година живота, који су без радног искуства (или са радним
искуством краћим од 6 месеци стеченим на пословима у
оквиру нивоа образовања са којим конкуришу), а налазе се
на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање.
На основу Уредбе о Програму подстицања запошљавања младих „Моја прва плата”, Национална служба за запошљавање је 20. августа ове године расписала Јавни позив
који је доступан на сајту НСЗ (www.nsz.gov.rs) и сајту „Моја
прва плата” (www.mojaprvaplata.gov.rs).
Програм „Моја прва плата” се реализује без заснивања
радног односа, у трајању од 9 месеци, током којих НСЗ младима са средњим образовањем исплаћује месечну новчану
накнаду од 22.000 динара, а младима са високим образовањем 26.000 динара. Поред тога, НСЗ младима укљученим

у овај програм уплаћује и допринос за случај повреде на
раду и професионалне болести.
Прва фаза у реализацији програма „Моја прва плата” –
пријављивање послодаваца и оглашавање позиција, завршена
је 23. септембра, а на сајту „Моја прва плата” могу се видети
све одобрене позиције на које кандидати могу да конкуришу.
Трећа фаза програма намењена је избору кандидата
од стране послодаваца, који ће процес селекције моћи да
обављају од почетка пријаве кандидата, док ће повезивање
(коначан избор) послодавци из приватног сектора моћи
да обаве у периоду од 1. до 15. новембра, а послодавци из
јавног сектора у периоду од 16. до 30. новембра. У року од 15
дана од дана завршетка избора кандидата биће формиране
коначне листе послодаваца са изабраним кандидатима, које
ће бити доступне на сајту www.mojaprvaplata.gov.rs.
Четврта фаза реализације програма се односи на потписивање тројног уговора између Националне службе за
запошљавање, послодавца и изабраног кандидата, док ће
спровођење програма почети у року од 15 дана од дана
формирања коначне листе послодаваца са изабраним кандидатима.
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Oпшти услови огласа/конкурса
Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за обављање
наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана објављивања огласа/
конкурса, осим ако није наведен други рок.
Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:
– радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;
– пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.
нису неопходни или елиминаторни услови;
– провера радних способности није предвиђена.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто
(осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).
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Администрација и управа

Администрација и управа
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
На основу члана 54 Закона о државним
службеницима („Службени гласник РС”, бр.
79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка,
64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,
95/18 и 157/20) и члана 9 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени
гласник РС”, брoj 2/19 и 67/21), Управa за
трезор оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство финансија – Управа за
трезор, Београд, Поп Лукина 7-9.
II Радна места која се попуњавају:
ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД

1) Радно место за девизно
пословање

Група за девизно пословање,
Одељење за управљање средствима
Републике, финансијско планирање
и управљање ликвидношћу,
Сектор за извршење буџета,
звање самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове девизног
платног промета; учествује у обезбеђивању документације за отварање и укидање
девизних наменских рачуна Републике и
корисника буџетских средстава у Народној банци Србије и пословним банкама;
сарађује са корисницима буџетских средстава ради прикупљања документације у вези
са припремом предлога закључака Владе о
овлашћеним лицима за повлачење и располагање средствима кредита и зајмова, као
и измене истих; по захтеву корисника средстава са наменских девизних рачуна, одобрава налоге за конверзију кроз апликацију
за девизно пословање; израђује извештаје
о стању на девизним рачунима; учествује
у изради законских и подзаконских аката
везаних за девизно пословање; обавља и
друге послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 5 година радног
искуства у струци; положен државни стручни
испит; као и компетенције потребне за рад
на радном месту.
Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9.
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2) Администратор за девизно
пословање

Група за девизно пословање, Одељење
за управљање средствима Републике,
финансијско планирање и управљање
ликвидношћу, Сектор за извршење
буџета, звање саветник
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове девизног платног промета; отвара девизне рачуне корисника буџетских средстава код
Народне банке Србије и пословних банака;
издаје налоге за девизна плаћања; израђује
извештаје о стању девизних средстава
Републике; учествује у изради законских
и подзаконских аката везаних за девизно
пословање; учествује у обезбеђивању документације за отварање и укидање девизних
наменских рачуна Републике и корисника
буџетских средстава у Народној банци Србије
и пословним банкама; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 година радног
искуства у струци; положен државни стручни
испит, као и компетенције потребне за рад
на радном месту.
Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9.

3) Организатор за послове Регистра
Група за вођење Регистра корисника
јавних средстава, Одељење за систем
рачуна и регистре, Сектор за јавна
плаћања и фискалну статистику,
звање саветник
1 извршилац

Опис послова: Припрема и израђује посебне инструкције и појашњења за потребе
организационих јединица Управе; ради на
формирању прегледа и спискова корисника
јавних средстава из Евиденције КЈС; припрема одговоре на захтеве надлежних органа;
сарађује са другим државним органима у
припреми прописа из делокруга рада Одсека; учествује у припреми упутстава, пројектних захтева, методологија и процедура везаних за регистре у оквиру Управе; сарађује у
изради, тестирању и увођењу нових програмских система, као и праћењу њихове припреме и примене; врши контролу oтворених и
укинутих динарских и девизних подрачуна
КЈС који су укључени у КРТ и контролу КЈС;
врши упис корисника јавних средстава и других субјеката у Евиденцију корисника јавних
средстава; обавља и друге послове по налогу
непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специја-

листичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 године радног
искуства у струци; положен државни стручни
испит; као и компетенције потребне за рад
на радном месту.
Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9.

4) Техничар одржавања
информационих система и
технологија

Одељење за техничку и системску
подршку, Сектор за информационе
технологије, звање референт
1 извршилац

Опис послова: Обавља изградњу и одржавање LAN инфраструктуре у организационим јединицима Управе; врши каблирање
и пуштање опреме у оперативни рад у систем салама у делокругу ИТ техничара; врши
инсталацију и конфигурисање радних станица, периферне опреме, штампача и уређаја
за беспрекидно напајање; дијагностификује
кварове на рачунарима, периферној рачунарској опреми и штампачима; врши надоградњу
рачунара и пружа подршку при сервисирању
рачунарске опреме; пружа подршку корисницима; спроводи дефинисане процедуре
за сервисне интервенције; обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: средње образовање природног,
друштвеног или техничког смера или гимназија; најмање 2 године радног искуства у
струци, положен државни стручни испит, као
и компетенције потребне за рад на радном
месту.
Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9.

5) Радно место за логистику и
оперативну подршку

Група за логистику и оперативну
подршку, Oдељење за пословне
процесе, пројекте и логистику,
Сектор за информационе технологије,
звање саветник
1 извршилац

Опис послова: Организује едукације и
усавршавање нивоа информатичке писмености унутар Управе; прати и спроводи стандарде у области ИТ технологије; учествује
у издради финансијских планова Сектора и
раду комисија за попис и пријем материјалне
и нематеријане имовине Управе која се односи на хардвер и софтвер; израђује редовне
и ванредне извештаје о стању људских и
материјалних ресурса у Сектору; анализира захтеве и потребе крајњих корисника за
доделу ИТ ресурса; израђује процедуре за
примопредају и задужења ИТ ресурса; врши
службену коресподенцију изван Сектора и
Управе по питањима од интереса ИТ; учествује у планирању и припреми финансијских
планова Сектора и документације неопходне
за јавне набавке; обавља и друге послове по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, специја-
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листичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 године радног
искуства у струци; положен државни стручни
испит; као и компетенције потребне за рад
на радном месту.
Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9.

6) Радно место за административне
послове приликом контроле платног
промета у оквиру консолидованог
рачуна трезора
Одсек за контролу пословних
процедура, Сектор за нормативне и
правне послове и контролу пословних
процедура, звање млађи саветник
1 извршилац

Опис послова: Учествује у вршењу посредне и непосредне контроле унутрашњих јединица Управе у примени прописа из делокруга рада обављања платног промета у оквиру
консолидованог рачуна трезора; израђује
извештаје и информације о извршеним контролама; учествује у изради предлога налога
и мера за отклањање утврђених неправилности у раду унутрашњих јединица; учествује у вршењу накнадне контроле извршења
предлога налога и мера; учествује у изради
директива из делокруга рада Одсека и стара
се о њиховој правилној примени; сарађује са
руководиоцима унутрашњих јединица Управе
по налогу претпостављеног; обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни
испит; најмање 1 година радног искуства у
струци или најмање пет година радног стажа у државним органима; као и компетенције
потребне за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9.

7) Методолог електронског
пословања

Група за електронско пословање,
Одељење за пословне процесе и
електронско пословање, Сектор за
управљање процесима система јавних
финансија, звање самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: Aнализира рад електронских сервиса Управе; предлаже измену и
унапређење постојећих функционалности у
оквиру система из делокруга рада Сектора
и дефинише њихове приоритете; прати реализацију усвојених измена и унапређења и
учествује у њиховој имплементацији; прати
прописе из области делокруга рада Групе и
стара се о њиховој примени; припрема методолошка упутства, процедуре и инструкције
из делокруга рада Групе и Сектора; припрема извештаје о раду електронских сервиса
и извештаје о извршеним пословима Групе;
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сарађује са другим организационим деловима Управе на пословима из делокруга рада
Сектора; обавља друге послове по налогу
непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни
испит; најмање 5 година радног искуства у
струци; као и компетенције потребне за рад
на радном месту.
Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9.

8) Радно место за подршку
пословима интерне ревизије
Одсек за интерну ревизију,
звање млађи саветник
1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми основа за израду аката у области ревизије;
прикупља и обрађује податке потребне за
израду анализа, извештаја и информација
у вези обављених ревизија; врши копирање ревизорских доказа, норматине регулативе и друге потребне документације за
стални и текући досије; учествује у формирању ревизорског досијеа; сарађује са ужим
унутрашњим јединицама, органима, организацијама и институцијама јавне управе, ради
прикупљања или размене информација;
обавља припрему и ажурирање базе података за потребе припреме извештаја; обавља и
друге послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из научне области економске науке или из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни
испит; најмање 1 година радног искуства у
струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, као и компетенције
потребне за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9.

9) Радно место за интерну контролу
Група за интерну контролу, звање
самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове одређивања мера за чување и обезбеђивање
поверљивих материјала; обавља послове
интерне контроле и припрема извештаје о
контролама покренутим на основу постојања
сумње на незаконит рад запослених; обавља
послове интерне контроле и припрема
извештаје о контролама покренутим на основу пријава за непрофесионално понашање
запослених; припрема и израђује упутства
за рад запослених у Групи; поступа по прис-

тиглим притужбама и приговорима на рад и
понашање запослених у унутрашњим јединицама Управе и води евиденције о истим;
указује непосредном руководиоцу на могућност појаве неправилног и незаконитог
рада запослених у Управи; води евиденције
повреда прописа у раду и понашању запослених; обавља и друге послове по налогу
непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни
испит; најмање 5 година радног искуства у
струци; као и компетенције потребне за рад
на радном месту.
Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9.
У ФИЛИЈАЛИ ВРАЊЕ

10) Радно место за послове
платних услуга
Експозитура Босилеград,
звање референт
1 извршилац

Опис послова: Обавља требовање, пријем
и предају новца између благајне и трезора;врши пријем и контролу готовинских
налога, прима уплате у готовини, чековима
и платним картицама и врши исплате готовине клијентима; обавља замену похабаних
новчаница, замену новца, врши прераду новчаница и контролише стање готовине исказане у обрачуну дневне благајне; сачињава
захтев за предају односно требовање новца и врши сва потребна књижења; обавља
пријем, контролу (формална и рачунска) и
обраду налога за коришћење средстава са
рачуна корисника јавних средстава; обавља
оверу примљених налога, води књигу аманета и друге потребне евиденције; врши
пријем и обраду захтева за упис, обнову или
брисање из регистра, као и захтева за остваривање права на финансијске подстицаје и
издаје потврде о упису и статусу у регистру;
обавља унос података са изворне документације, решава спорне случајеве код уочених
недостатака у свим фазама рада на припреми
података и по потреби решава рекламације;
обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: средње образовање природног,
друштвеног или техничког смера или гимназија; најмање 2 године радног искуства у
струци, положен државни стручни испит; као
и компетенције потребне за рад на радном
месту.
Место рада: Босилеград, Георги Димитров 75.
У ФИЛИЈАЛИ КРАЉЕВО

11) Радно место за послове
платних услуга

Експозитура Трстеник, звање референт
1 извршилац
27.10.2021. | Број 957 |
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Опис послова: Обавља требовање, пријем и
предају новца између благајне и трезора;врши пријем и контролу готовинских налога,
прима уплате у готовини, чековима и платним картицама и врши исплате готовине
клијентима; обавља замену похабаних новчаница, замену новца, врши прераду новчаница и контролише стање готовине исказане
у обрачуну дневне благајне; сачињава захтев
за предају односно требовање новца и врши
сва потребна књижења; обавља пријем, контролу (формална и рачунска) и обраду налога
за коришћење средстава са рачуна корисника
јавних средстава; обавља оверу примљених
налога, води књигу аманета и друге потребне
евиденције;врши пријем и обраду захтева за
упис, обнову или брисање из регистра, као
и захтева за остваривање права на финансијске подстицаје и издаје потврде о упису и
статусу у регистру; обавља унос података са
изворне документације, решава спорне случајеве код уочених недостатака у свим фазама рада на припреми података и по потреби
решава рекламације; обавља и друге послове
по налогу непосредног руководиоца.
Услови: средње образовање природног,
друштвеног или техничког смера или гимназија; најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит; као и компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Трстеник, Цара Душана бб.
У ФИЛИЈАЛИ КРУШЕВАЦ

12) Радно место за контролу
извршења јавних плаћања

Одељење за јавна плаћања и фискалну
статистику, звање млађи саветник
1 извршилац

Опис послова: Обавља оперативне послове везане за примену система рачуна и прати податке о извршеном платном промету;
обавља контролу безготовинских налога које
су испоставили корисници јавних средстава;
учествује у изради нацрта решења и учествује у предлагању решења за отклањање
неправилности и незаконитости које су
утврђене контролом у интерном поступку;
обавља послове девизних плаћања; обавља
послове обраде личних примања за кориснике јавних средстава; обавља пријем и обраду
захтева за упис, обнову регистрације и промену података у регистру, брисање из регистра у прописаним случајевима, као и пријем
и обраду захтева за остваривање права на
финансијске подстицаје; обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни
испит; најмање 1 година радног искуства у
струци или најмање пет година радног стажа у државним органима; као и компетенције
потребне за рад на радном месту.
Место рада: Крушевац, Трг младих 1.

8

| Број 957 | 27.10.2021.

У ФИЛИЈАЛИ ПОЖАРЕВАЦ

13) Радно место за јавна плаћања
Одсек за јавна плаћања и фискалну
статистику, звање саветник
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове везане за
примену система рачуна и прати податке о
извршеном платном промету; координира
послове на прикупљању података из области
регистра и обраде личних примања за кориснике јавних средстава; врши контролу безготовинских налога које су испоставили
корисници јавних средстава; врши послове
девизних плаћања; спроводи поступак за
исправке грешака у платном промету; врши
контролу пријема и обраде захтева за упис
у регистре, као и пријем и обраду захтева
за остваривање права на субвенције и друге финансијске подстицаје; издаје решења
и потврде из регистра; контролише наплату
тарифе за регистрацију менице и реализацију менице кроз платни промет; обавља и
друге послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни
испит; најмање 3 године радног искуства у
струци, као и компетенције потребне за рад
на радном месту.
Место рада: Пожаревац, Стари корзо 49.

14) Радно место за контролу
извршења јавних плаћања

Одсек за јавна плаћања и фискалну
статистику, звање млађи саветник
1 извршилац

Опис послова: Обавља оперативне послове везане за примену система рачуна и прати податке о извршеном платном промету;
обавља контролу безготовинских налога које
су испоставили корисници јавних средстава;
учествује у изради нацрта решења и учествује у предлагању решења за отклањање
неправилности и незаконитости које су
утврђене контролом у интерном поступку;
обавља послове девизних плаћања; обавља
послове обраде личних примања за кориснике јавних средстава; обавља пријем и обраду
захтева за упис, обнову регистрације и промену података у регистру, брисање из регистра у прописаним случајевима, као и пријем
и обраду захтева за остваривање права на
финансијске подстицаје; обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно

на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни
испит; најмање 1 година радног искуства у
струци или најмање пет година радног стажа у државним органима; као и компетенције
потребне за рад на радном месту.
Место рада: Пожаревац, Стари корзо 49.
У ФИЛИЈАЛИ ПРИЈЕПОЉЕ

15) Радно место за контролу
извршења јавних плаћања

Одсек за јавна плаћања и фискалну
статистику, звање млађи саветник
1 извршилац

Опис послова: Обавља оперативне послове везане за примену система рачуна и прати податке о извршеном платном промету;
обавља контролу безготовинских налога које
су испоставили корисници јавних средстава;
учествује у изради нацрта решења и учествује у предлагању решења за отклањање
неправилности и незаконитости које су
утврђене контролом у интерном поступку;
обавља послове девизних плаћања; обавља
послове обраде личних примања за кориснике јавних средстава; обавља пријем и обраду
захтева за упис, обнову регистрације и промену података у регистру, брисање из регистра у прописаним случајевима, као и пријем
и обраду захтева за остваривање права на
финансијске подстицаје; обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни
испит; најмање 1 година радног искуства у
струци или најмање пет година радног стажа у државним органима; као и компетенције
потребне за рад на радном месту.
Место рада: Пријепоље, Санџачких бригада 47.
У ФИЛИЈАЛИ ЧАЧАК

16) Радно место за послове платних
услуга
Експозитура Гуча – Филијала Чачак,
звање референт
1 извршилац

Опис послова: Обавља требовање, пријем
и предају новца између благајне и трезора;
врши пријем и контролу готовинских налога,
прима уплате у готовини, чековима и платним картицама и врши исплате готовине
клијентима; обавља замену похабаних новчаница, замену новца, врши прераду новчаница и контролише стање готовине исказане у обрачуну дневне благајне; сачињава
захтев за предају односно требовање новца и врши сва потребна књижења; обавља
пријем, контролу (формална и рачунска) и
обраду налога за коришћење средстава са
рачуна корисника јавних средстава; обавља
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оверу примљених налога, води књигу аманета и друге потребне евиденције;врши пријем
и обраду захтева за упис, обнову или брисање из регистра, као и захтева за остваривање права на финансијске подстицаје и
издаје потврде о упису и статусу у регистру;
обавља унос података са изворне документације, решава спорне случајеве код уочених
недостатака у свим фазама рада на припреми
података и по потреби решава рекламације;
обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: средње образовање природног,
друштвеног или техничког смера или гимназија, најмање 2 године радног искуства у
струци; положен државни стручни испит; као
и компетенције потребне за рад на радном
месту.
Место рада: Гуча, Трг републике бб.

17) Шеф експозитуре

Експозитура Лучани, звање сарадник
1 извршилац

Опис послова: Руководи, организује, планира, усмерава, координира, даје стручна
упутства и надзире рад запослених у експозитури; обавља контролу исправности
налога и других докумената; издаје потврде
о статусу газдинства у регистру, као и друге потврде за које је овлашћен; води евиденције прописане упутствима и сачињава
записник о повреди прописа и предузима
друге мере; прати, контролише и стара се о
законитом раду експозитуре; врши пријем и
обраду захтева за упис, обнову или брисање
из регистра, као и захтева за остваривање
права на финансијске подстицаје; контролише унос података са изворне документације,
решава спорне случајеве код уочених недостатака у свим фазама рада на припреми
података и по потреби решава рекламације;
обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или
техничко-технолошких наука на основним
академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ,
основним струковним студијама, односно на
студијама у трајању до три године; положен
државни стручни испит; најмање 3 године
радног искуства у струци; као и компетенције
потребне за рад на радном месту.
Место рада: Лучани, ЈНА Центар, ламела
бр. 2
У ФИЛИЈАЛИ ШАБАЦ

18) Радно место за контролу
извршења јавних плаћања

Одсек за јавна плаћања и фискалну
статистику, звање млађи саветник
1 извршилац

Опис послова: Обавља оперативне послове везане за примену система рачуна и прати податке о извршеном платном промету;
обавља контролу безготовинских налога које
су испоставили корисници јавних средстава;
учествује у изради нацрта решења и учествује у предлагању решења за отклањање
неправилности и незаконитости које су
утврђене контролом у интерном поступку;
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обавља послове девизних плаћања; обавља
послове обраде личних примања за кориснике јавних средстава; обавља пријем и обраду
захтева за упис, обнову регистрације и промену података у регистру, брисање из регистра у прописаним случајевима, као и пријем
и обраду захтева за остваривање права на
финансијске подстицаје; обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или
техничко-технолошких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен
државни стручни испит; најмање 1 година
радног искуства у струци или најмање пет
година радног стажа у државним органима;
као и компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Шабац, Карађорђева 2.

19) Радно место за послове платних
услуга
Одсек за јавна плаћања и фискалну
статистику, звање референт
1 извршилац

Опис послова: Обавља требовање, пријем
и предају новца између благајне и трезора;врши пријем и контролу готовинских
налога, прима уплате у готовини, чековима
и платним картицама и врши исплате готовине клијентима; обавља замену похабаних
новчаница, замену новца, врши прераду новчаница и контролише стање готовине исказане у обрачуну дневне благајне; сачињава
захтев за предају односно требовање новца и врши сва потребна књижења; обавља
пријем, контролу (формална и рачунска) и
обраду налога за коришћење средстава са
рачуна корисника јавних средстава; обавља
оверу примљених налога, води књигу аманета и друге потребне евиденције; врши
пријем и обраду захтева за упис, обнову или
брисање из регистра, као и захтева за остваривање права на финансијске подстицаје и
издаје потврде о упису и статусу у регистру;
обавља унос података са изворне документације, решава спорне случајеве код уочених
недостатака у свим фазама рада на припреми података и по потреби решава рекламације; обавља и друге послове по налогу
непосредног руководиоца.
Услови: средње образовање природног,
друштвеног или техничког смера или гимназија, најмање 2 године радног искуства у
струци; положен државни стручни испит; као
и компетенције потребне за рад на радном
месту.
Место рада: Шабац, Карађорђева 2.

Национална служба
за запошљавање

У ФИЛИЈАЛИ НОВИ САД

20) Радно место за послове
платних услуга
Одељење за јавна плаћања,
звање референт
1 извршилац

Опис послова: Обавља требовање, пријем
и предају новца између благајне и трезора;врши пријем и контролу готовинских
налога, прима уплате у готовини, чековима
и платним картицама и врши исплате готовине клијентима; обавља замену похабаних
новчаница, замену новца, врши прераду новчаница и контролише стање готовине исказане у обрачуну дневне благајне; сачињава
захтев за предају односно требовање новца и врши сва потребна књижења; обавља
пријем, контролу (формална и рачунска) и
обраду налога за коришћење средстава са
рачуна корисника јавних средстава; обавља
оверу примљених налога, води књигу аманета и друге потребне евиденције;врши пријем
и обраду захтева за упис, обнову или брисање из регистра, као и захтева за остваривање права на финансијске подстицаје и
издаје потврде о упису и статусу у регистру;
обавља унос података са изворне документације, решава спорне случајеве код уочених
недостатака у свим фазама рада на припреми
података и по потреби решава рекламације;
обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: средње образовање природног,
друштвеног или техничког смера или гимназија, најмање 2 године радног искуства у
струци; положен државни стручни испит; као
и компетенције потребне за рад на радном
месту.
Место рада: Нови Сад, Модене 7.
У ФИЛИЈАЛИ КИКИНДА

21) Радно место за јавна плаћања

Одељење за јавна плаћања и фискалну
статистику, звање саветник
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове везане за
примену система рачуна и прати податке о
извршеном платном промету; координира
послове на прикупљању података из области
регистра и обраде личних примања за кориснике јавних средстава; врши контролу безготовинских налога које су испоставили
корисници јавних средстава; врши послове
девизних плаћања; спроводи поступак за
исправке грешака у платном промету; врши
контролу пријема и обраде захтева за упис
у регистре, као и пријем и обраду захтева
за остваривање права на субвенције и друге финансијске подстицаје; издаје решења
и потврде из регистра; контролише наплату
тарифе за регистрацију менице и реализацију менице кроз платни промет; обавља и
друге послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специја27.10.2021. | Број 957 |
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листичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 године радног
искуства у струци; положен државни стручни
испит; као и компетенције потребне за рад
на радном месту.
Место рада: Кикинда, Трг српских добровољаца 34.
У ФИЛИЈАЛИ СОМБОР

22) Радно место за јавна плаћања
Одсек за јавна плаћања и фискалну
статистику, звање саветник
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове везане за
примену система рачуна и прати податке о
извршеном платном промету; координира
послове на прикупљању података из области
регистра и обраде личних примања за кориснике јавних средстава; врши контролу безготовинских налога које су испоставили
корисници јавних средстава; врши послове
девизних плаћања; спроводи поступак за
исправке грешака у платном промету; врши
контролу пријема и обраде захтева за упис
у регистре, као и пријем и обраду захтева
за остваривање права на субвенције и друге финансијске подстицаје; издаје решења
и потврде из регистра; контролише наплату
тарифе за регистрацију менице и реализацију менице кроз платни промет; обавља и
друге послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 године радног
искуства у струци; положен државни стручни
испит; као и компетенције потребне за рад
на радном месту.
Место рада: Сомбор, Стапарски пут 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.
Кандидатима који учествују у изборном
поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.
У изборном поступку за сва извршилачка радна места проверавају се:
Опште функционалне компетенције,
и то:
• организација и рад државних органа РС –
провераваће се путем теста (писaно),
• дигитална писменост – провераваће се
решавањем задатака (практичним радом на
рачунару),
• пословна комуникацијa – провераваће се
путем симулације (писaно).
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Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост”, ако поседујете важећи сертификат,
потврду или други одговарајући доказ о
познавању рада на рачунару и желите да на
основу њега будете ослобођени тестирања
компетенције – „дигитална писменост”, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у
потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу
или овереној фотокопији.
Комисија ће на основу приложеног доказа
донети одлуку да ли може или не може да
прихвати доказ који сте приложили уместо
тестовне провере.
Информације o материјалимa 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 провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су
испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера
посебних функционалних компетенција, и то:
За раднo местo под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитични послови
(прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних
информација) – провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за
област рада финансијско-материјални послови (извршење буџета) – провераваће се
путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи и акти из
делокруга радног места (Закон о девизном
пословању) – провераваће се путем симулације (писано).
За раднo местo под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитични послови
(прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних
информација) – провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за
област рада финансијско-материјални послови (извршење буџета) – провераваће се
путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи и акти из
делокруга радног места (Закон о девизном
пословању) – провераваће се путем симулације (писано).
За раднo местo под редним бројем 3:
Посебна функционална компетенција за
област рада студијско аналитички послови
(прикупљање и обраду података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних
информација) – провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за
област рада финансијско-материјални послови (буџетски систем Републике Србије) –
провераваће се путем симулације (писано).

Посебна функционална компетенција за
радно место – релевантни прописи и акти
из делокруга радног места (Правилник о
начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за
трезор) – провераваће се путем симулације
(писано).
За раднo местo под редним бројем 4:
Посебна функционална компетенција за
област рада административни послови
(канцеларијско пословање) – провераваће
се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за
област рада информатички послови (информациона безбедност) – провераваће се путем
симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи и акти из
делокруга радног места (Закон о буџетском
систему) – провераваће се путем симулације
(писано).
За раднo местo под редним бројем 5:
Посебна функционална компетенција за
област рада информатички послови (оffice
пакет и интернет технологија) – провераваће
се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитички послови
(прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних
информација) – провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи и акти из
делокруга радног места (Закон о буџетском
систему) – провераваће се путем симулације
(писано).
За раднo местo под редним бројем 6:
Посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитички послови
(прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних
информација) – провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција
за област рада финансијско-материјални послови (буџетски систем Републике
Србије) – провераваће се путем симулације
(писано).
Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи и акти из
делокруга радног места (Закон о платним
услугама; Правилник о начину и поступку
обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора) – провераваће се
путем симулације (писано).
За раднo местo под редним бројем 7:
Посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитички послови
(израда секторских анализа) – провераваће
се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за
област рада финансијско-материјални послови (буџетски систем Републике Србије) –
провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи и акти из
делокруга радног места (Закон о платним
услугама) – провераваће се путем симулације (писано).
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За раднo местo под редним бројем 8:
Посебна функционална компетенција за
област рада финансијско-материјални послови (буџетски систем Републике Србије) –
провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитички послови
(прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних
информација) – провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи и акти из
делокруга радног места (Правилник о заједничким критеријумима за организовање и
стандардима и методолошким упутствима за
поступање и извештавање интере ревизије
у јавном сектору) – провераваће се путем
симулације (писано).
За раднo местo под редним бројем 9:
Посебна функционална компетенција за
област рада финансијско-материјални послови (буџетски систем Републике Србије) –
провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитички послови
(прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних
информација) – провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за
радно место – релевантни прописи и акти
из делокруга радног места (Закон о општем
управном поступку) – провераваће се путем
симулације (писано).
За раднo местo под редним бројем 10,
11, 16, 19 и 20:
Посебна функционална компетенција за
област рада административни послови
(канцеларијско пословање) – провераваће
се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за
област рада финансијско-материјални послови (буџетски систем Републике Србије) –
провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи и акти из
делокруга радног места (Закон о платним
услугама, Уредба о јединственој тарифи по
којој се наплаћују накнаде за услуге које
врши Управа за трезор, Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних
прихода и распоред средстава са тих рачуна,
Правилник о начину припреме, састављања
и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално
осигурање и буџетских фондова, Правилник
о Плану подрачуна консолидованог рачуна трезора, Правилник о систему извршења
буџета Републике Србије, Правилник о начину и поступку обављања платног промета у
оквиру консолидованог рачуна трезора) –
провераваће се путем симулације (писано).
За раднo местo под редним бројем 12,
14, 15, 18:
Посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитички послови
(прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних
информација) – провераваће се путем симулације (писано).
Бесплатна публикација о запошљавању

Посебна функционална компетенција за
област рада финансијско материјални послови (буџетски систем Републике Србије) –
провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи и акти из
делокруга радног места (Закон о платним
услугама, Уредба о јединственој тарифи по
којој се наплаћују накнаде за услуге које
врши Управа за трезор, Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних
прихода и распоред средстава са тих рачуна,
Правилник о начину припреме, састављања
и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално
осигурање и буџетских фондова, Правилник
о Плану подрачуна консолидованог рачуна трезора, Правилник о систему извршења
буџета Републике Србије, Правилник о начину и поступку обављања платног промета у
оквиру консолидованог рачуна трезора) –
провераваће се путем симулације (писано).
За раднo местo под редним бројем 13,
21 и 22:
Посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитички послови
(прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних
информација) – провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за
област рада финансијско материјални послови (буџетски систем Републике Србије) –
провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи и акти из
делокруга радног места (Закон о платним
услугама, Уредба о јединственој тарифи по
којој се наплаћују накнаде за услуге које
врши Управа за трезор, Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних
прихода и распоред средстава са тих рачуна,
Правилник о начину припреме, састављања
и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално
осигурање и буџетских фондова, Правилник
о Плану подрачуна консолидованог рачуна трезора, Правилник о систему извршења
буџета Републике Србије, Правилник о начину и поступку обављања платног промета у
оквиру консолидованог рачуна трезора) –
провераваће се путем симулације (писано).
За раднo местo под редним бројем 17:
Посебна функционална компетенција за
област рада послови руковођења (основе
управљања људским ресурсима) – провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за
област рада финансијско-материјални послови (буџетски систем Републике Србије) –
провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи и акти из
делокруга радног места (Закон о платним
услугама, Уредба о јединственој тарифи по
којој се наплаћују накнаде за услуге које
врши Управа за трезор, Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних
прихода и распоред средстава са тих рачуна,
Правилник о начину припреме, састављања
и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално
осигурање и буџетских фондова, Правилник

о Плану подрачуна консолидованог рачуна трезора, Правилник о систему извршења
буџета Републике Србије, Правилник о начину и поступку обављања платног промета у
оквиру консолидованог рачуна трезора) –
провераваће се путем симулације (писано).
Информације о материјалима за припрему
кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на сајту
Министарства финансија – Управа за трезор, у делу Конкурси www.trezor.gov.rs/src/
competitions
V Провера понашајних компетенција
за радна места под редним бројем 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 18, 19, 20, 21 и 22: Понашајне
компетенције (управљање информацијама,
управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама,
изградња и одржавање професионалних
односа, савесност, посвећеност и интегритет)
– провераваће се путем психометријских тестова, узорака понашања и интервјуа базираног на компетенцијама.
Провера понашајних компетенција
за радно место под редним бројем 17:
Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и
променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност,
интегритет и управљање људским ресурсима) – провераваће се путем психометријских
тестова, узорака понашања и интервјуа базираног на компетенцијама.
VI Интервју са комисијом и вредновање
кандидата за сва извршилачка радна
места: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних
органа – провераваће се путем интервјуа са
комисијом (усмено).
VII Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве за конкурс: Министарство финансија – Управа за трезор, Поп
Лукина 7-9, 11000 Београд, са назнаком „За
јавни конкурс за попуњавање извршилачких
радних места”.
VIII Лицa којa су задужена за давање
обавештења: Дарко Алемпијевић, тел.
011/3202-317 и Милица Недељковић, тел.
011/3202-320, од 10.00 до 13.00 часова.
IX Општи услови за запослење:
држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци.
X Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да
тече наредног дана од дана оглашавања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
XI Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање
кадровима и Министарства финансија –
Управа за трезор или у штампаној верзији на
писарници Министарства финансија – Управа
за трезор.
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Приликом предаје пријаве на јавни конкурс,
пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном
поступку. Шифра пријаве уноси се у образац
пријаве након што комисија састави списак
кандидата међу којима се спроводи изборни
поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о
додељеној шифри у року од три дана од
пријема пријаве, достављањем наведеног
податка на начин који је у пријави назначио
за доставу обавештења.

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

XII Докази које прилажу кандидати
који су успешно прошли фазе изборног
поступка пре интервјуа са Конкурсном
комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал
или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна
спрема; оригинал или оверена фотокопија
доказа о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена
фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих
се види на којим пословима, у ком периоду и
са којом стручном спремом је стечено радно
искуство).

XIV Врста радног односа: За сва радна
места радни однос заснива се на неодређено
време.

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 у оригиналу
или овереној фотокопији.

XV Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве
благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене
огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс,
изборни поступак ће се спровести, почев од
22. новембра 2021. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте
(бројеве телефона или имејл-адресе), које
наведу у својим обрасцима пријаве.

Сви докази се прилажу у оригиналу или
у фотокопији која је оверена код јавног
бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени
у основним судовима, судским јединицама,
пријемним канцеларијама основних судова,
односно општинским управама као поверени
посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије
докумената које су оверене пре 01. марта
2017. године у основним судовима, односно
општинским управама.
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.
XIII Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли претходне
фазе изборног поступка, пре интервјуа са
Конкурсном комисијом позивају се да у року
од (5) пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се
прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку,
односно који на основу достављених или
прибављених доказа не испуњавају услове
за запослење, писмено се обавештавају да
су искључени из даљег изборног поступка.
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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 6 месеци од дана заснивања радног односа.
Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима
при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и
да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа.

Провера општих функционалних компетенција,
посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби
за управљање кадровима, у Палати „Србија”
Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2
(источно крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства финансија – Управа за трезор, Поп Лукина
7-9, Београд. Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на
контакте (бројеве телефона или имејл-адресе)
које наведу у својим обрасцима пријаве.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење
о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење о положеном државном
стручном испиту за рад у државним о рганима / уверење о положеном правосудном
испиту. Одредбом члана 9. и члана 103.
Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018) прописано је, између осталог, да у поступку који
се покреће по захтеву странке орган може
да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Потребно је да 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 биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија
коју је именовао руководилац Управе за трезор.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.trezor.gov.rs) и огласној табли Министарствa финансија – Управа за трезор, на интерент презентацији Службе за
управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на
порталу е-Управе, на интернет презентацији,
огласној табли и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Термини који су у овом огласу изражени у
граматичком мушком роду подразумевају
природни мушки и женски род лица на које
се односе.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА
ИНСТИТУЦИЈА
На основу члана 25 став 3 тачка 4) Закона
о Државној ревизорској институцији („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 54/07, 36/10 и
44/18 – др. закон), члана 61 став 1 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), чланa
9 став 3 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним
органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и
67/21) и члана 6 Правилника о попуњавању
извршилачких радних места у Државној
ревиизорској институцији број 110-699/201901 од 12. априла 2019. године, Државна
ревизорска институција оглашава

JАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Државна ревизорска институција, Београд, Макензијева 41.
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место самостални саветник
у ревизији, звање самостални
саветник
Сектор 2, место рада у Новом Саду
1 извршилац

Услови за рад на радном месту самостални саветник у ревизији (под редним
бројем 1): високо образовање из области
економских или правних наука, на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање пет
година радног искуства у струци од чега две
године искуства на пословима који су повезани са надлежностима Институције; положен
државни стручни испит; као и потребне компетенције за рад на радном месту.
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2. Радно место млађи саветник у
ревизији, звање млађи саветник
Сектор 1, место рада у Београду
1 извршилац

3. Радно место млађи саветник у
ревизији, звање млађи саветник
Сектор 2, место рада у Београду
2 извршиоца

4. Радно место млађи саветник у
ревизији, звање млађи саветник
Сектор 3, место рада у Крагујевцу
1 извршилац

5. Радно место млађи саветник у
ревизији, звање млађи саветник
Сектор 4, место рада у Београду
2 извршиоца

Услови за рад на радном месту млађи
саветник у ревизији (под редним бројем
2, 3, 4 и 5): високо образовање из области
економских или правних наука, на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање једна
година радног искуства у струци или најмање
пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит, као
и потребне компетенције за рад на радном
месту.
III Врста радног односа: Радна места
попуњавају се заснивањем радног односа 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 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
запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да
се избор кандидата врши на основу провере компетенција. Кандидати са положеним
државним стручним испитом немају предност
у изборном поступку у односу на кандидате
без положеног државног стручног испита.
IV Фазе изборног поступка и учешће
кандидата: Изборни поступак спроводи се
из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у
којој се спроводи интервју са комисијом.
У свакој фази изборног поступка врши се
вредновање кандидата и само кандидат
који испуни одређено мерило за проверу
одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери
следеће компетенције у истој или наредној
фази.
Кандидатима који учествују у изборном
поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.
Бесплатна публикација о запошљавању

У изборном поступку проверавају се:
1. Опште функционалне компетенције
за сва радна места:
• организација и рад државних органа РС –
провераваће се усмено,
• дигитална писменост – провераваће се
решавањем задатака (практичним радом на
рачунару),
• пословна комуникација – провераваће се
усмено.

му, Закон о буџету за календарску годину и
Уредба о буџетском рачуноводству), провераваће се усмено.
– Посебна функционална компетенција за
радно место – страни језик (енглески или
руски или немачки или француски) основни
ниво – провераваће се усмено путем разговора.
Код посебних функционалних компетенција
прво се проверава страни језик.

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

За радно место млађи саветник у ревизији (под редним бројем 3):
– Посебна функционална компетенција
за област рада – управно-правни послови
(Општи управни поступак), провераваће се
усмено;
– Посебна функционална компетенција за
радно место – прописи из надлежности и
организације органа (Закон о Државној ревизорској институцији и Пословник Државне
ревизорске институције), провераваће се
усмено.
– Посебна функционална компетенција за
радно место – прописи из области делокруга радног места (Закон о буџетском систему,
Уредба о буџетском рачуноводству и Закон о
локалној самоуправи), провераваће се усмено.
– Посебна функционална компетенција за
радно место – страни језик (енглески или
руски или немачки или француски) основни
ниво – провераваће се усмено путем разговора.
Код посебних функционалних компетенција
прво се проверава страни језик.

За радно место самостални саветник у
ревизији (под редним бројем 1):
– Посебна функционална компетенција
за област рада – управно-правни послови
(Општи управни поступак), провераваће се
усмено.
– Посебна функционална компетенција за
радно место – прописи из надлежности и
организације органа (Закон о Државној ревизорској институцији и Пословник Државне
ревизорске институције), провераваће се
усмено.
– Посебне функционалне компетенције за
радно место – прописи из области делокруга радног места (Закон о буџетском систему,
Уредба о буџетском рачуноводству и Закон о
локалној самоуправи), провераваће се усмено.
– Посебна функционална компетенција за
радно место – страни језик (енглески или
руски или немачки или француски), основни
ниво – провераваће се усмено путем разговора.
Код посебних функционалних компетенција
прво се проверава страни језик.

За радно место млађи саветник у ревизији (под редним бројем 4):
– Посебна функционална компетенција
за област рада – управно-правни послови
(Општи управни поступак), провераваће се
усмено.
– Посебна функционална компетенција за
радно место – прописи из надлежности и
организације органа (Закон о Државној ревизорској институцији и Пословник Државне
ревизорске институције), провераваће се
усмено.
– Посебна функционална компетенција за
радно место – прописи из области делокруга радног места (Закон о буџетском систему,
Уредба о буџетском рачуноводству, Закон о
здравственом осигурању), провераваће се
усмено.
– Посебна функционална компетенција за
радно место – страни језик (енглески или
руски или немачки или француски) основни
ниво – провераваће се усмено путем разговора.
Код посебних функционалних компетенција
прво се проверава страни језик.

За радно место млађи саветник у ревизији (под редним бројем 2):
– Посебна функционална компетенција
за област рада – управно-правни послови
(Општи управни поступак), провераваће се
усмено.
– Посебна функционална компетенција за
радно место – прописи из надлежности и
организације органа (Закон о Државној ревизорској институцији и Пословник Државне
ревизорске институције), провераваће се
усмено.
– Посебна функционална компетенција за
радно место – прописи из области делокруга радног места (Закон о буџетском систе-

За радно место млађи саветник у ревизији (под редним бројем 5):
– Посебна функционална компетенција
за област рада – управно-правни послови
(Општи управни поступак), провераваће се
усмено.
– Посебна функционална компетенција за
радно место – прописи из надлежности и
организације органа (Закон о Државној ревизорској институцији и Пословник Државне
ревизорске институције), провераваће се
усмено.
– Посебна функционална компетенција за
радно место – прописи из области делокруга радног места (Закон о буџетском систему,

Резултати провере општих функционалних
компетенција за кандидата који је испунио
мерила на провери општих функционалних
компетенција у једном конкурсном поступку
имају важност трајања у конкурсним поступцима у Државној ревизорској институцији
који се спроводе у наредне две године од
дана спроведене провере, осим ако кандидат
није захтевао нову проверу општих функционалних компетенција.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту
Службе за управљање кадровима, www.suk.
gov.rs.
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Уредба о буџетском рачуноводству, Закон о
јавним предузећима, Закон о рачуноводству
и Закон о ревизији), провераваће се усмено.
– Посебна функционална компетенција за
радно место – страни језик (енглески или
руски или немачки или француски) основни
ниво – провераваће се усмено путем разговора.
Код посебних функционалних компетенција
прво се проверава страни језик.
3. Понашајне компетенције за сва радна места: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка
учењу и променама, изградња и одржавање
професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) – провераваће се путем
интервјуа базираном на компетенцијама
(усмено).
Резултати провере понашајних компетенција
кандидата у једном конкурсном поступку
имају важност трајања у конкурсним поступцима у Државној ревизорској институцији
који се спроводе у наредне две године од
дана спроведене провере.
4. Интервју са Конкурсном комисијом
и вредновање кандидата за сва радна
места: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа провераваће се путем интервјуа
са комисијом (усмено).

X Докази које прилажу кандидати који
су успешно прошли фазе изборног
поступка пре интервјуа са Конкурсном
комисијом: оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна
спрема; оригинал или оверена фотокопија
доказа о радном искуству у струци (потврда,
решење и други акти којима се доказује на
којим пословима, са којом стручном спремом
и у ком временском периоду је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима. Кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Државни службеник који се пријављује на
јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених
подноси оригинал или оверену фотокопију
решења о распоређивању или премештају
на радно место у органу у коме ради или
решење да је државни службеник нераспоређен.

V Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве за јавни конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом или предају
непосредно на писарници Државне ревизорске институције, Београд, Макензијева 41, са
назнаком „За јавни конкурс”.

Сви докази прилажу се у оригиналу или
фотокопији која је оверена код јавног
бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени
у основним судовима, судским јединицама,
пријемним канцеларијама основних судова,
односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и
фотокопије докумената које су оверене пре
1. марта 2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.

VI Лице које је задужено за давање
обавештења о конкурсу: др Радојка
Вељић, тел. 011/304-22-31.

Кандидати нису у обавези да поднесу доказе
о чињеницама о којима орган води службену
евиденцију.

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

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

VIII 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 запошњавање.

Законом о општем управном поступку
(„Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 –
аутентично тумачење) прописано је, између
осталог, да је орган дужан да по службеној
дужности, у складу са законом, врши увид у
податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9.
став 3); да у поступку који се покреће по
захтеву странке орган може да врши увид,
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање,
осим ако странка изричито изјави да ће те
податке прибавити сама (члан 103 став 3).

IX Пријава на јавни конкурс врши се
на Обрасцу пријаве који је доступан на
интернет презентацији Државне ревизорске
институције и Службе за управљање кадровима или у штампаној верзији у писарници
Државне ревизорске институције, Београд,
Макензијева 41.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс
пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном
поступку.
Подносиоци пријаве се обавештавају о
додељеној шифри у року од 3 (три) дана од
пријема пријаве, достављањем наведеног
податка на начин који је у пријави назначио
за доставу обавештења.
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курсном комисијом позивају се да у року од
5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се
прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку,
односно који на основу достављених или
прибављених доказа не испуњавају услове
за запослење, писмено се обавештавају да
су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на адресу Државне
ревизорске институције, Београд, Макензијева 41.
XII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном
поступку: Са учесницима конкурса чије
су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове
предвиђене огласом о јавном конкурсу, на
основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 12. новембра 2021. године, о
чему ће учесници конкурса бити обавештени путем контакт телефона које су навели у
својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција,
посебних функционалних компетенција, понашајних компетенција и интервју са Конкурсном
комисијом ће се обавити у Државној ревизорској институцији, Београд, Макензијева 41.
Кандидати који успешно прођу једну фазу
изборног поступка обавештавају се о датуму,
месту и времену спровођења наредне фазе
изборног поступка путем контакт бројева
телефона које наведу у својим обрасцима
пријаве.
Напоменe: Кандидати који конкуришу на
више радних места подносе појединачне
пријаве за свако радно место на које конкуришу. Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве биће
одбачене. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао председник
Државне ревизорске институције. Овај конкурс се објављује на интернет презентацији
и огласној табли Државне ревизорске институције, на интернет презентацији Службе за
управљање кадровима, на порталу е-управе
и на интернет презентацији, огласној табли
и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и
глаголи у овом огласу који су употребљени
у мушком граматичком роду, односе се без
дискриминације и на особе женског пола.

Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који
начин жели да се прибаве његови подаци из
службених евиденција.
XI Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли претходне фазе
изборног поступка, пре интервјуа са Кон-

Посао се не чека,
посао се тражи
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Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ИГРЕ НА СРЕЋУ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05,
81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07,
67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14,
94/17, 95/18 и 157/20), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима
(„Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21) и
Закључка Комисије за давање сагласности за
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број
112-7927/2021. године од 27. августа 2021.
године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна
места: Министарство финансија – Управа за игре на срећу, Београд, Омладинских
бригада 1.
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за послове одобрења,
у звању саветник
у Одељењу за одобрења и сагласности
1 извршилац

Опис послова: Разматра захтеве и документацију и припрема предлоге акта о давању
и одузимању одобрења и сагласности за
приређивање игара на срећу и акте којима
се одобравају промене у приређивању игара на срећу; проверава формално-правну
исправност средстава обезбеђења и усклађеност потребног износа банкарске гаранције
и уговора о наменском депозиту са издатим одобрењем, односно датом дозволом
за приређивање игара на срећу; учествује
у изради анализа и извештаја из делокруга
рада Одељења; остварује комуникацију са
државним органима и привредним субјектима који издају потврде и уверења као услов
за издавање одобрења; припрема и израђује
предлоге захтева за покретање прекршајног
поступка; обавља и друге послове по налогу
начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне или економске науке
на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама, специјалистичким академским
студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету,
најмање 3 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит; као и
потребне компетенције за обављање послова
радног места.

2. Радно место за аналитичкоевиденционе послове, у звању
сарадник

у Одељењу за одобрења и сагласности
1 извршилац

Опис послова: Врши пријем и прву проверу
формално-правне исправности банкарских
Бесплатна публикација о запошљавању

гаранција и уговора о наменском депозиту; води потребне евиденције достављених
банкарских гаранција и уговора о наменском
депозиту; прати рокове важења и доставља
извештаје о датумима истицања истих; прикупља, анализира, упоређује и ажурира
податке о издатим актима којима се одобрава, односно даје сагласност за приређивање
игара на срећу; обавља послове достављања
решења и других аката из надлежности
Одељења, учествује у сачињавању потребних извештаја из надлежности Одељења;
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, технично-технолошких или
природно-математичких наука на основним
академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ,
основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године и
најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и
потребне компетенције за обављање послова радног места.

3. Самостални инспектор за теренски
надзор, у звању самостални
саветник
Одељење за надзор и анализу ризика,
Одсек за теренски надзор
2 извршиоца

Опис послова: Спроводи инспекцијски
надзор и превентивно деловање у складу
са прописима из области игара на срећу и
спречавања прања новца и финансирања
тероризма у месту где се врши надзор и
води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима; поступа по представкама и
извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима
у складу са својим овлашћењима; анализира извештаје о самопровери и самопроцени
надзираних субјеката; учествује у изради
предлога контролних листа, плана инспекцијског надзора и годишњег извештаја о
раду; сачињава записнике, разматра приговоре на записник, сачињава допунске записнике и нацрте решења ради отклањања
утврђених незаконитости и неправилности;
доноси решења којима изриче мере забране обављања делатности или заплене
предмета који су послужили или су могли
бити употребљени за незаконито обављање
делатности; обавља послове електронског
надзора; обавља и друге послове по налогу
шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, технично-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 5 година радног
искуства у струци, положен државни стручни
испит и испит за инспектора, као и потребне
компетенције за обављање послова радног
места.

4. Радно место за стручнооперативне послове, у звању
саветник
Одсек за финансијске, правне
и опште послове
1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми и
изради општих и појединачних аката из
области управљања људским ресурсима;
пружа стручну подршку и учествује у анализи радних места; врши унос и ажурирање
података у одговарајуће софтверске апликације државних органа; учествује у изради предлога аката за спровођење поступака
набавки на које се закон не примењује; усаглашава и врши сравњивање књиговодственог стања главне књиге трезора са помоћним књигама и евиденцијама; проверава
исправност прописаних образаца, обрађује
податке за обрачун плата и других накнада
и врши контролу података за исплату плата;
израђује одлуке и решења о попису имовине
и обавеза; израђује решења о преносу средстава са економских класификација; обавља
и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 година радног
искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за
обављање послова радног места.

5. Радно место за нормативне
послове, у звању саветник
Група за нормативне послове
1 извршилац

Опис послова: Припрема делове радних
верзија закона, нацрта односно предлога
закона и предлога других прописа и аката из
области игара на срећу и припрема образложења нацрта односно предлога закона и
предлога других прописа; учествује у припреми прописа у области игара на срећу,
израђује методолошка упутстава и припрема предлоге ставова и објашњења о примени прописа у циљу једнообразне примене;
израђује предлоге мишљења у вези са применом прописа у области игара на срећу;
сачињава предлоге одговора према захтевима државних органа у вези са приређивањем
игара на срећу и сарађује са Државним правобранилаштвом, судовима и другим државним органима у поступцима који се воде из
делокруга рада Управе; обавља активности
везане за учествовање у пројектима других
државних органа који се односе на област
игара на срећу; припрема планска документа
из делокруга Управе и прикупља и анализира
податке неопходне за праћење остваривања
циљева утврђених планским документима
кроз показатеље учинка и прати њихово
спровођење и извештавање; пружа стручну
подршку развоју финансијског управљања
и контроле; обједињава годишње извештаје
о раду унутрашњих јединица и сачињава
годишњи извештај о раду Управе; обавља и
друге послове по налогу руководиоца Групе.
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Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 година радног
искуства у струци, положен државни стручни испит; као и потребне компетенције за
обављање послова радног места.

6. Радно место за координацију
и оперативни рад, у звању виши
саветник, самостални извршилац
1 извршилац

Опис послова: Координира послове прикупљања информација, прати стање и
субјекте у области приређивања игара на
срећу и израђује стручне процене; обједињује и вреднује информације и податке
који упућују на реалне претње по законито приређивање игара на срећу; селектује
високо ризичне субјекте из области игара
на срећу; идентификује нове појавне облике поступања супротно законима од стране
субјеката из области игара на срећу; предлаже мере за спровођење и реализацију
поштовања прописа из области приређивања игара на срећу; организује и остварује
сарадњу са државним органима и организацијама у циљу унапређења контроле субјеката из области игара на срећу; пружа стручну
помоћ унутрашњим јединицама ради ефикаснијег рада Управе; обавља и друге послове
по налогу директора.
Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 7 година радног
искуства у струци; положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за
обављање послова радног места.
III Место рада за сва радна места: Београд.
IV Фазе изборног поступка и учешће
кандидата: Изборни поступак спроводи се
из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у
којој се спроводи интервју са комисијом.
У свакој фази изборног поступка врши се
вредновање кандидата и само кандидат који
испуни унапред одређено мерило за проверу
одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери
следеће компетенције у истој или наредној
фази.
Кандидатима који учествују у изборном
поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.
У изборном поступку за сва извршилачка
радна места проверавају се:
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Опште функционалне компетенције,
и то:
– организација и рад државних органа РС,
провераваће се путем теста (писано);
– дигитална писменост – провераваће се
решавањем задатака (практичним радом на
рачунару);
– пословна комуникација – провераваће се
путем симулације (писано).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост”,
ако поседујете важећи сертификат, потврду
или други одговарајући доказ о познавању
рада на рачунару, на траженом нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције – дигитална писменост,
неопходно је да уз пријавни образац (уредно
и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће
на основу приложеног доказа донети одлуку
да ли може или не може да прихвати доказ
који сте приложили уместо тестовне провере. Информације о материјалима за припрему
кандидата за проверу општих функционалних
компетенција могу се наћи на сајту Службе за
управљање кадровима.
Провера посебних функционалних
компетенција: Након пријема извештаја о
резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су
испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера
посебних функционалних компетенција, и то:
За радно место под редним бројем 1:
– Посебна функционална компетенција
за област рада – управно-правни послови
(општи управни поступак), провераваће се
путем симулације (усмено).
– Посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитички послови
(прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних
информација), провераваће се путем симулације (усмено).
– Посебне функционалне компетенције за
одређено радно место – прописи из надлежности и организације органа (Закон о играма
на срећу), провераваће се путем симулације
(усмено).
За радно место под редним бројем 2:
– Посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитички послови
(прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања доступних информација,
и израда секторских анализа), провераваће
се путем симулације (усмено).
– Посебна функционална компетенција за
радно место – прописи из надлежности органа – Закон о играма на срећу, провераваће
се путем симулације (усмено).
– Посебна функционална компетенција прописи из делокруга радног места (Закон о
општем управном поступку), провераваће се
путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 3:
– Посебна функционална компетенција за
област рада инспекцијски послови (Општи
управни поступак и управни спорови, Основе прекршајног права и прекршајни поступак, Поступак инспекцијског надзора и осно-

ве методологије анализе ризика, Основне
вештине комуникације и конструктивног
решавања конфликата), провераваће се
путем симулације (усмено).
– Посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитички послови
(прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних
информација), провераваће се путем симулације (усмено).
– Посебнe функционалнe компетенцијe за
радно место – прописи из надлежности и
организације рада органа (Закон о играма
на срећу), провераваће се путем, симулације
(усмено).
– Посебна функционална компетенција за
радно место – возачка дозвола Б категорије
провераваће се увидом у фотокопију возачке
дозволе.
Напомена: Учесник конкурса је дужан да
оверену фотокопију возачке дозволе Б категорије достави уз пријавни образац.
За радно место под редним бројем 4:
– Посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитички послови
(прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних
информација), провераваће се путем симулације (усмено).
– Посебна функционална компетенција за
област рада послови јавних набавки (методологија за припрему конкурсне документације
у поступку јавних набавки), провераваће се
путем симулације (усмено).
– Посебнe функционалнe компетенцијe за
радно место – прописи из области делокруга радног места (Закон о државним службеницима), провераваће се путем симулације
(усмено).
За радно место под редним бројем 5:
– Посебна функционална компетенција за
област рада нормативни послови (припрему
и израду стручних мишљења и образложења
различитих правних аката – нацрта прописа,
међународних уговора итд.), провераваће се
путем симулације (писано).
– Посебна функционална компетенција за
радно место прописи из надлежности и организације рада органа (Закон о играма на
срећу), провераваће се путем симулације
(писано).
– Посебна функционална компетенција прописи из области делокруга радног места
(Закон о општем управном поступку), провераваће се путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 6:
– Посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитички послови
(прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних
информација, и израда секторских анализа),
провераваће се путем симулације (усмено).
– Посебна функционална компетенција за
радно место – прописи из надлежности и
организације рада органа (Закон о играма
на срећу), провераваће се путем симулације
(усмено).
– Посебнe функционалнe компетенцијe за
радно место – прописи из области делокруга радног места (Закон о спречавању прања
новца и финансирања тероризма), провераваће се путем симулације (усмено).
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Материјали за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција
налазе се на сајту Управе за игре на срећу.
Провера понашајних компетенција за
сва извршилачка радна места: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање
резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних
односа, савесност, посвећеност и интегритет), провераваће се путем психометријских
тестова, узорка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.
Интервју са комисијом и вредновање
кандидата за сва извршилачка радна
места: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних
органа – провераваће се путем интервјуа са
комисијом (усмено).
V 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”.
VI Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства финансија – Управа
за игре на срећу и у штампаној верзији на
писарници Управе за заједничке послове
републичких органа на Новом Београду, у
Омладинских бригада 1, где је седиште Управе за игре на срећу.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс
пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном
поступку. Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана
од пријема пријаве, достављањем наведеног
податка на начин који је у пријави назначио
за доставу обавештења.
VII Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве за конкурс: Пријаве на
конкурс шаљу се поштом или предају непосредно на писарници Министарства финансија – Управа за игре на срећу, односно
писарници Управе за заједничке послове
Републичких органа Омладинских бригада 1,
11070 Нови Београд, са назнаком „За јавни
конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.
VIII Лица која су задужена за давање
обавештења: Мусић Рајка и Драгана Станковић, тел. 011/3117-645, Министарство
финансија – Управа за игре на срећу, од
10.00 до 13.00 часова.
IX Општи услови за запослење:
држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци.
X Докази које прилажу кандидати који
су успешно прошли фазе изборног
поступка пре интервјуа са Конкурсном
комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или
оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених; оригинал или оверена фотокопија
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дипломе којом се потврђује стручна спрема;
оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном државном стручном испиту за рад
у државним органима; (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о
положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту), оригинал или оверена фотокопија доказа
о радном искуству у струци (потврда, решење
и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном
спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на
јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених
подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради
или решење да је нераспоређен.
Кандидат који нема положен испит за
инспектора и који буде изабран у изборном
поступку, прима се на рад уз обавезу да тај
испит положи у року од 6 месеци од дана
заснивања радног односа.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у
фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у
којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним
судовима, судским јединицама, пријемним
канцеларијама основних судова, односно
општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије
докумената које су оверене пре 01. марта
2017. године у основним судовима, односно
општинским управама.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење
о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима
/ уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о
општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/2016) прописано је, између
осталог, да у поступку који се покреће по
захтеву странке орган може да врши увид,
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање,
осим ако странка изричито изјави да ће те
податке прибавити сама. Потребно је да кандидат у делу Изјава у обрасцу пријаве заокружи на који начин жели да се прибаве
његови подаци из службених евиденција.
XI Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли претходне фазе
изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од
(5) пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се
прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку,
односно који на основу достављених или
прибављених доказа не испуњавају услове
за запослење, писмено се обавештавају да
су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу
Министарствa финансија – Управа за игре на
срећу, Омладинских бригада 1, 11000 Београд.

Кандидати који конкуришу на више радних
места, која се разликују у погледу тражених
доказа о дужини радног искуства у струци
(потврда, решење и други акти из којих се
види на којим пословима, у ком периоду и
са којом стручном спремом је стечено радно
искуство), дужни су да их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, према услову
о дужини радног искуства у струци из радних
места на која конкуришу.
XII Трајање радног односа: За сва радна
места радни однос се заснива на неодређено
време.
XIII Провера компетенција учесника конкурса проверава се у изборном
поступку: Са учесницима конкурса чије су
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на
конкурс, изборни поступак ће се спровести,
почев од 18.11.2021. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на бројеве
телефона или електронске адресе које су
навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних и понашајних компетенција ће се обавити у Служби
за управљање кадровима, у Палати „Србија”
Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2
(источно крило). Интервју са Конкурсном
комисијом ће се обавити у просторијама
Министарства финансија – Управа за игре
на срећу (Омладинских бригада 1, четврти
спрат). 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 адресе), које
наведу у својим обрасцима пријаве.
НАПОМЕНЕ: Чланом 9 Закона о државним
службеницима, прописано је да су да су
кандидатима при запошљавању у државни
орган, под једнаким условима доступна сва
радна места и да се избор кандидата врши
на основу провере компетенција. Кандидати
који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању
од шест месеци. Кандидати без положеног
државног стручног испита примају се на рад
под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати без положеног државног испита примају се на рад под
условом да тај испит положе до окончања
пробног рада. Кандидати са положеним
државним испитом и испитом за инспектора
немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног испита.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија
коју је именовао директор Управе за игре на
срећу. Овај конкурс се објављује на интернет
страници и на огласној табли Министарствa
финансија – Управе за игре на срећу: на интернет страници Службе за управљање кадровима: на порталу е-Управе, на огласној табли,
интернет страници и периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и
глаголи у овом огласу који су употребљени
у мушком граматичком роду, односе се без
дискриминације и на особе женског пола.
27.10.2021. | Број 957 |
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПОВЕРЕНИК ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ
ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ
ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
На основу члана 34 Закона о слободном
приступу информацијама од јавног значаја
(„Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07,
104/09 и 36/10), члана 73 став 3 Закона о
заштити података о личности („Службени
гласник РС”, број 87/18), члана 54 Закона о
државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05
– исправка, 64/07, 67/07 – исправка,116/08,
104/09 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9
став 1 и 3 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр.
2/19 и 67/21), и члана 3 ст. 5 и 6 Правилника
о попуњавању радних места у Служби Повереника за информације од јавног значаја и
заштиту података о личности број: 021-0017/2021-04 од 15. октобра 2021. године,
оглашава се

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У СЛУЖБИ
ПОВЕРЕНИКА ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ
ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ
ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
I Датум оглашавања: 27. октобaр 2021.
године. Датум истека рока за пријављивање
је 04. новембар 2021. године.
II Орган у коме се радна места попуњавају: Повереник за информације од јавног
значаја и заштиту података о личности, Београд, Булевар краља Александра 15.
III Радна места која се попуњавају:

1) Радно место за управно-правне и
административне послове

Сектор за хармонизацију, одређено
под редним бројем 3 чланом 58
Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Служби
Повереника за информације од јавног
значаја и заштиту података о личности
број: 110-00-3/2019-04 од 31. јула 2019.
године, звање млађи саветник
1 извршилац

Опис послова: Води усмену и писану комуникацију са органима и организацијама у
циљу пружања информација; води евиденције из делокруга Сектора и потребне
евиденције запослених у Сектору; обавља
писану кореспонденцију по налогу непосредног руководиоца; прикупља информације и податке за потребе рада Сектора;
израђује табеле и обрасце који се односе
на праћење стања израде прописа као и
друге табеле и обрасце за потребе Сектора, обавља техничке припреме за одржавање састанака; врши пријем поште, евидентирање и достављање сигниране поште
обрађивачима; води календар активности
Сектора, као и с појединачних извршилаца,
чува и архивира документацију; обавља и
друге послове по налогу непосредно претпостављеног.
Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру
образовно научног поља друштвено-хума-

18

| Број 957 | 27.10.2021.

нистичких или техничко-технолошких наука
на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, најмање једна година радног искуства у
струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни
стручни испит.

2) Радно место за управно-правне
послове

Одсек за област управе, рада и јавних
служби, Одељење за нормативне
послове, Сектор за хармонизацију,
одређено под редним бројем 15 чланом
58 Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Служби
Повереника за информације од јавног
значаја и заштиту података о личности
број: 110-00-3/2019-04 од 31. јула 2019.
године, звање самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: Припрема акте којима се на
захтев физичких и правних лица, односно
органа власти и др. дају мишљења о примени закона из делокруга Одсека, као и акте
којима се, на захтев физичких лица, пружају
информације о њиховим правима прописаним законима у надлежности Повереника
из делокруга Одсека; предузима активности
којима се обавештава јавност путем приручника и других публикација и материјала, медија, интернета, јавних трибина или
на други одговарајући начин, о садржини и
начину остваривања и заштите права лица,
као и обавезама прописаним законима из
делокруга Одсека; прати остваривања обавеза органа власти, као руковаоца и обрађивача података и даје иницијативу за примену мера у случају потребе; прати домаћу и
међународну судску праксу у материји из
делокруга Одсека; пружа подршку у изради
годишњег и посебних извештаја из делокруга Одсека, Одељења и Сектора; обавља и
друге послове по налогу непосредно претпостављеног.
Услови: стечено високо образовање из
научне области правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет
година радног искуства у струци, положен
државни стручни испит.

3) Радно место за управно-правне
послове

Одсек II – за жалбе изјављене против
лица основаних или финансираних од
стране државних органа, Одељење I –
за жалбе, Сектор за жалбе и извршења
– приступ информацијама, одређено
под редним бројем 25 чланом 58
Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Служби
Повереника за информације од јавног
значаја и заштиту података о личности
број: 110-00-3/2019-04 од 31. јула 2019.
године, звање виши саветник
1 извршилац

Опис послова: Води поступак, предузима
радње у поступку и припрема текст одлуке
у другостепеном управном поступку по жалбама против првостепених решења и других
аката, као и због непоступања лица основаног или финансираног од стране државног
органа у најсложенијим предметима; прати и анализира примену прописа, ставове
Управног суда из управних спорова и судску праксу; израђује одговоре на тужбе у
управном спору против одлука Повереника и
учествује у јавним расправама пред Управним судом; припрема акте у вези са уставном жалбом поводом остваривања права на
приступ информацијама од јавног значаја;
прати националне прописе у материји доступности информација од јавног значаја и
учествује у припреми аката којима се иницира измена ових прописа и њихово усаглашавање са прописима и стандардима европског
и међународног права; прати стање и проучава последице утврђеног стања у области
остваривања права у материји доступности
информација од јавног значаја; припрема
документацију за поступање Повереника по
захтевима за слободан приступ информацијама о раду или у вези са радом Одсека
и Одељења; учествује у изради годишњег
и посебних извештаја из делокруга Одсека; сарађује са органима државне управе,
другим државним органима, правосудним
органима, јавним агенцијама и јединицама
локалне самоуправе ради уједначавања у
поступању у управним стварима; обавља и
друге послове по налогу непосредно претпостављеног.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање седам
година радног искуства у струци, положен
државни стручни испит.

4) Радно место за управно-правне
послове

Група I – за извршења решења
Повереника према државним органима,
органима територијалне аутономије,
органима локалне самоуправе и лицима
којима је поверено вршење јавних
овлашћења, Одељење II – за извршења,
Сектор за жалбе и извршења – приступ
информацијама, одређено под редним
бројем 30 чланом 58 Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Служби Повереника
за информације од јавног значаја и
заштиту података о личности број: 11000-3/2019-04 од 31. јула 2019. године,
звање саветник
1 извршилац

Опис послова: Води поступак и предузима радње у поступку и припрема текст
одлуке у поступку административног извршења решења Повереника према државним
органима, органима територијалне аутономије, органима локалне самоуправе и
лицима којима је поверено вршење јавних
овлашћења у мање сложеним предметима;
припрема акте и предузима друге радње у
вези са извршавањем решења Повереника;
прати и анализира примену прописа, ставове Управног суда из управних спорова и
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судску праксу; припрема предлоге одговора
на тужбе у управном спору против одлука
Повереника; припрема акте у вези са уставном жалбом поводом остваривања права на
приступ информацијама од јавног значаја;
припрема документацију неопходну за спровођење одредби о прекршајној одговорности
органа власти; прати националне прописе у
материји доступности информација од јавног
значаја и учествује у припреми аката којима
се иницира измена ових прописа и њихово
усаглашавање са прописима и стандардима
европског и међународног права; припрема документацију за поступање Повереника
по захтевима за слободан приступ информацијама о раду или у вези са радом Групе
и Одељења; учествује у изради годишњег
и посебних извештаја из делокруга Групе; сарађује са органима државне управе,
другим државним органима, правосудним
органима, јавним агенцијама и јединицама
локалне самоуправе ради уједначености у
поступању у управним стварима; праћење
праксе наплаћивања нужних трошкова израде копије документа од стране тражиоца,
и упућивање препорука органима власти
ради уједначавања те праксе; обавља и
друге послове по налогу непосредно претпостављеног.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног
искуства у струци, положен државни стручни
испит.

5) Радно место за управно-правне
послове

Група II – за извршења решења
Повереника према лицима основаним
или финансираним од стране државних
органа, Одељење II – за извршења,
Сектор за жалбе и извршења – приступ
информацијама, одређено под редним
бројем 34 чланом 58 Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Служби Повереника
за информације од јавног значаја и
заштиту података о личности број: 11000-3/2019-04 од 31. јула 2019. године,
звање саветник
1 извршилац

Опис послова: Води поступак и предузима
радње у поступку и припрема текст одлуке у поступку административног извршења
решења Повереника према лицима основаним или финансираним од стране државних органа у мање сложеним предметима;
припрема акте и предузима друге радње у
вези са извршавањем решења Повереника;
прати и анализира примену прописа, ставове Управног суда из управних спорова и
судску праксу; припрема предлоге одговора
на тужбе у управном спору против одлука
Повереника; припрема акте у вези са уставном жалбом поводом остваривања права на
приступ информацијама од јавног значаја;
припрема документацију неопходну за спровођење одредби о прекршајној одговорности
органа власти; прати националне прописе у
материји доступности информација од јавног
значаја и учествује у припреми аката којима
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се иницира измена ових прописа и њихово
усаглашавање са прописима и стандардима
европског и међународног права; припрема документацију за поступање Повереника
по захтевима за слободан приступ информацијама о раду или у вези са радом Групе
и Одељења; учествује у изради годишњег
и посебних извештаја из делокруга Групе; сарађује са органима државне управе,
другим државним органима, правосудним
органима, јавним агенцијама и јединицама
локалне самоуправе ради уједначености у
поступању у управним стварима; праћење
праксе наплаћивања нужних трошкова израде копије документа од стране тражиоца,
и упућивање препорука органима власти
ради уједначавања те праксе; обавља и
друге послове по налогу непосредно претпостављеног.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три
године радног искуства у струци, положен
државни стручни испит.

6) Радно место за аналитичке
послове у вези са применом
информационих технологија

Група за аналитичке, правне и
нормативне послове у вези са применом
информационих технологија, Сектор за
информационе технологије, одређено
под редним бројем 48 чланом 58
Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Служби
Повереника за информације од јавног
значаја и заштиту података о личности
број: 110-00-3/2019-04 од 31. јула 2019.
године, звање самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: Проучава и анализира
законе, друге прописе и упоредно-правна
решења и праксе од значаја за унапређење
постојећих и припрему предлога нових прописа и других аката који се тичу развоја,
коришћења, безбедности информационог
система Повереника и његовог електронског
управног поступања; врши анализу ефикасности информационог система Повереника
на бази података прикупљених од стране
корисника и пружаоца рачунарских услуга; даје смернице за прикупљање и обрада
информација потребних за израду стратешких, планских докумената и смерница које се
тичу развоја информационог система и електронске управе Повереника; води евиденцију о лицима за заштиту података о личности и стара се о њеној ажурности и тачности;
води евиденције о закљученим уговорима о
поверљивости и датим изјавама о поверљивости запослених и трећих лица; води евиденције радњи обраде које се врше од стране
Повереника и стара се о њиховој ажурности
и тачности; води евиденцију о примљеним
обавештењима о повреди података о личности; води евиденцију о примљеним обавештењима о повреди података о личности;
прати доношење и примену прописа који
се односе на заштиту података о личности;
прати развој информационо-комуникационих
технологија у сегментима обраде података о

личности у великом обиму, посебних врста
података о личности и посебних категорија
лица на које се подаци односе, ради давања
смерница Сектору за надзор приликом планирања редовних инспекцијских надзора; прати
календар одржавања домаћих и међународних конференција, скупова и трибина на тему
примене нових информационих технологија,
развоја електронске управе, отворених података и безбедности информација и спроводи
активности у погледу обезбеђивања учешћа
на истим; обавља и друге послове по налогу
непосредно претпостављеног.
Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру образовно научног поља друштвено-хуманистичких или техничко – технолошких
наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету, најмање пет година радног
искуства у струци, положен државни стручни испит.

7) Радно место – овлашћено лице
Повереника за вршење надзора

Одсек I – за надзор над заштитом
података код руковалаца из области
здравства, образовања, безбедности
људи и имовине, информисања,
информатичких послова, запошљавања,
услуга и сл., Одељење II – за надзор над
заштитом података код руковалаца који
нису органи власти, Сектор за надзор,
одређено под редним бројем 64 чланом
58 Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Служби
Повереника за информације од јавног
значаја и заштиту података о личности
број: 110-00-3/2019-04 од 31. јула 2019.
године, звање самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: Помаже у вршењу надзора и
обезбеђује примену Закона о заштити података о личности, у складу са овлашћењима; врши инспекцијси надзор над применом
Закона о заштити података о личности, у
складу са истим законом и сходном применом закона којим се уређује инспекцијски
надзор; припрема захтеве за покретање прекршајног поступка ако се утврди да је дошло
до повреде Закона о заштити података о личности, у складу са законом којим се уређују
прекршаји; припрема акте за предузимање
корективних мера предвиђених Законом о
заштити података о личности; контролише и
води интерну евиденцију о повредама Закона о заштити података о личности и мерама
које се у вршењу инспекцијског надзора предузимају; сарађује са органима надлежним
за надзор над заштитом података у другим
државама; учествује у изради годишњег и
посебних извештаја из делокруга Сектора;
обавља и друге послове по налогу непосредно претпостављеног.
Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру образовно научног поља друштвено-хуманистичких или техничко – технолошких
наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким
27.10.2021. | Број 957 |
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академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету, најмање пет година радног
искуства у струци, положен државни стручни
испит.

8) Радно место за подршку у општим
и заједничким пословима

Одсек за правне послове, Сектор
за заједничке послове, одређено
под редним бројем 73 чланом 58
Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Служби
Повереника за информације од јавног
значаја и заштиту података о личности
број: 110-00-3/2019-04 од 31. јула 2019.
године, звање саветник
1 извршилац

Опис послова: Припрема документацију
за вођење евиденција основних средстава и
води евиденције основних средстава у Служби Повереника; води рачуна о исправности
опреме на употреби; евидентира потребе за
поправкама као и потребе за набавком нових
средстава; стара се о уређењу и адекватној употреби службеног простора; стара се
о набавци, евидентирању, утрошку, чувању,
складиштењу и подели потрошног канцеларијског материјала; води евиденцију задужења запослених инвентаром, информатичком опремом и другим средствима која су им
дата на употребу; учествује и помаже пописним комисијама у току пописа; надгледа фактичку реализацију уговора из области јавних
набавки; учествује у организовању скупова;
обавља послове ажурирања и коришћења
базе података о запосленима и учествује у
изради извештаја и информација о подацима
запослених у Служби Повереника; прикупља
податке ради израде анализа потреба за обукама запослених и планова и програма развоја запослених; обавља и друге послове по
налогу непосредно претпостављеног.
Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру образовно научног поља друштвено-хуманистичких или техничко – технолошких
наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету, најмање три године радног
искуства у струци, положен државни стручни испит.

9) Радно место руководилац Групе за
послове писарнице
Одсек за правне послове, Сектор
за заједничке послове, одређено
под редним бројем 75 чланом 58
Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Служби
Повереника за информације од јавног
значаја и заштиту података о личности
број: 110-00-3/2019-04 од 31. јула 2019.
године, звање млађи саветник
1 извршилац

Опис послова: Организује и руководи
радом Групе, координира и надзире рад;
обезбеђује и надгледа правилну примену
прописа о канцеларијском пословању; обез-
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беђује и надгледа правилну примену прописа којим је уређено поступање са документима који су означени степеном тајности;
стара се о благовременом евидентирању и
достављању у процедуру примљених аката
и уносу аката у одговарајућу електронску
евиденцију; стара се о пуном коришћењу
софтвера писарнице као и давању предлога за његово унапређење; израђује потребне извештаје; сарађује са унутрашњим јединицама Повереника; прима странке и даје
обавештења о кретању предмета; одговара
за употребу печата Повереника; обавља и
друге послове по налогу непосредно претпостављеног.
Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру образовно научног поља друштвено-хуманистичких или техничко – технолошких
наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету, најмање једна година радног
искуства у струци или најмање пет година
радног стажа у државним органима, положен
државни стручни испит.

10) Радно место за обуке и пројекте

Група за обуке, Одељење за сарадњу
и обуке, Сектор за сарадњу и
извештавање, одређено под редним
бројем 91 чланом 58 Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Служби Повереника
за информације од јавног значаја и
заштиту података о личности број: 11000-3/2019-04 од 31. јула 2019. године,
звање самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове у вези
са анализом потреба за обукама на основу података из других сектора и на основу
података из Информационог система повереника, дизајном програма, припремом и
реализацијом обука из области слободног
приступа информацијама од јавног значаја
и из области заштите података о личности;
осмишљава програме обука из надлежности
Повереника; учествује у припреми програма
обука и одређује циљне групе за едукацију;
анализира потребе, предлаже програме и
иницира обуке за запослене у служби Повереника; координира едукативне активности у
којима учествују представници службе Повереника, а које реализују друге институције;
припрема извештаје о реализованим обукама
и спроводи евалуације обука; организује и
координише стручну праксу студената; прикупља и анализира документацију и учествује у изради анализа и извештаја које служе
као стручна основа у циљу спровођења обука и пројеката; учествује у процени неопходних ресурса за спровођење обука; стара се о
припреми и реализацији пројеката и других
видова међународне и иностране помоћи у
раду Повереника; припрема и стара се реализацији самосталних и других пројеката
на унапређењу рада Повереника и заштити људских права у областима из делокруга
Повереника, који се финансирају из буџета,
донаторских и других средстава и фондова
ЕУ; учествује у припреми протокола, меморандума и других аката о помоћи; оства-

рује активну сарадњу са представницима из
донаторских организација и других државних
органа у вези са припремом и спровођењем
пројеката; учествује у припреми аката за
примену поступка јавних набавки у вези са
спровођењем пројекта и стара се о примени прописаних процедура; прикупља и анализира документацију и учествује у изради
анализа и извештаја које служе као стручна
основа у циљу спровођења обука и пројеката; израђује извештаје о реализацији пројеката;учествује у изради извештаја о реализацији пројеката; учествује у изради годишњег
и посебних извештаја из делокруга групе
и Сектора; помаже у пословима пријема
извештаја државних органа и других правних лица; обавља и друге послове по налогу
непосредно претпостављеног.
Услови: стечено високо образовање из
научне односно стручне области у оквиру
образовно научног поља друштвено хуманистичких наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног
искуства у струци, положен државни стручни
испит.

11) Радно место за припрему
извештаја и аналитичку обраду
података информационог система
Повереника

Група за извештавање, Одељење за
извештавање и подршку, Сектор за
сарадњу и извештавање, одређено
под редним бројем 97. чланом 58.
Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Служби
Повереника за информације од јавног
значаја и заштиту података о личности
број: 110-00-3/2019-04 од 31. јула 2019.
године, звање самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми
годишњих и посебних извештаја које Повереник подноси у законом прописаним случајевима; учествује у припреми извештаја
у области евроинтеграција из надлежности
Повереника; прикупља извештаје и анализе других домаћих и страних институција,
истраживачких организација и организација
које се баве заштитом права из делокруга
Повереника; израђује статистичке прегледе
који служе за припрему редовних и ванредних извештаја Повереника; учествује у припреми публикација, саопштења и садржаја
за интернет страницу, врши одабир садржаја који се пласирају на званичне налоге
на друштвеним мрежама и интернет платформама и учествује у изради других материјала којима се у стручној и широј јавности
промовише значај приступа информацијама
од јавног значаја и заштита података о личности; прати ажурност уношења података
у базе информационих система Повереника у области приступа информацијама од
јавног значаја и заштите података о личности; прати ажурност обрађивача предмета у
делу уношења података у базе информационих система Повереника; прати ефикасност
размене информатичких података између
база информационих система Повереника
и Писарнице Повереника; даје различита
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мерила за аналитичку обраду података из
база информационих система Повереника;
предлаже мере за унапређење база информационих система Повереника; прати правилност рада запослених на административним пословима приликом уноса података у
базе информационих система Повереника;
стара се о објављивању листа врсти радњи
обраде за које се мора извршити процена
утицаја на приватност, листа врсти радњи
за које није неопходна процена, као и листа
врста радњи у вези са којима се тражи мишљење Повереника; води евиденцију лица
за заштиту података о личности; стара се о
објављивању списка сертификационих тела
и издатих сертификата на интернт страници;
стара се о објављивању критеријума за акредитацију сертификационих тела; објављује
кодекс поступања на који је дата сагласност;
обавља и друге послове по налогу непосредно претпостављеног.
Услови: стечено високо образовање из
научне односно стручне области у оквиру образовно научног поља друштвено-хуманистичких или техничко – технолошких
наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету, најмање пет година радног
искуства у струци, положен државни стручни испит.
IV Фазе изборног поступка и учешће
кандидата: Изборни поступак спроводи се
из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у
којој се спроводи интервју са комисијом.
Кандидатима који учествују у изборном
поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.
У изборном поступку за сва извршилачка места проверавају се:
1. Опште функционалне компетенције,
и то:
• организација и рад државних органа Републике Србије – провераваће се путем теста
(писмено);
• дигитална писменост – провераваће се
решавањем задатака (практичним радом на
рачунару);
• пословна комуникација – провераваће се
путем симулације (писмено).
2. Провера посебних функционалних
компетенција: Међу кандидатима који су
испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера
посебних функционалних компетенција, и то:
За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за
област рада: Управно-правни послови: 1)
општи управни поступак, 2) правила извршења решења донетог у управном поступку, 3) управни спорови, правила поступка,
извршење донетих судских пресуда – провера ће се вршити разговором и усменом
симулацијом; Административни послови – 1)
Бесплатна публикација о запошљавању

канцеларијско пословање, 2) припрему материјала и вођење записника на састанцима, 3)
методе вођења интерних и доставних књига
– провера ће се вршити разговором и усменом симулацијом.
Посебна функционална компетенција за
радно место по областима знања и вештина: Прописи и акти из надлежности органа
– Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закон о заштити
података о личности – провера ће се вршити
разговором и усменом симулацијом; Посебна
функционална компетенција за радно место
– страни језик – познавање енглеског језика – провера ће се вршити писмено – путем
теста.
За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за
област рада: Управно-правни послови: 1)
општи управни поступак – провера ће се
вршити разговором и усменом симулацијом;
студијско-аналитички послови – 1) израда
секторских анализа – провера ће се вршити
разговором и усменом симулацијом.
Посебна функционална компетенција за
радно место по областима знања и вештина: Прописи и акти из надлежности органа
– Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закон о заштити
података о личности – провера ће се вршити
разговором и усменом симулацијом; Посебна
функционална компетенција за радно место
– страни језик – познавање енглеског језика – провера ће се вршити писмено – путем
теста.
За раднo местo под редним бројем 3:
Посебна функционална компетенција за
област рада: Управно – правни послови – 1) општи управни поступак, 2) управни спорови, правила поступка, извршење
донетих судских пресуда – провера ће се
вршити разговором и усменом симулацијом;
Студијско-аналитички послови – прикупљање
и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација
– провера ће се вршити разговором и усменом симулацијом.
Посебна функционална компетенција за
радно место по областима знања и вештина: Прописи и акти из надлежности органа
– Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закон о заштити
података о личности, провера ће се вршити
разговором и усменом симулацијом; Посебна
функционална компетенција за радно место
– страни језик – познавање енглеског језика – провера ће се вршити писмено – путем
теста.
За раднa местa под редним бројем 4 и 5:
Посебна функционална компетенција за
област рада: Управно – правни послови – 1)
општи управни поступак, 2) правила извршења решења донетог у управном поступку – провера ће се вршити разговором и
усменом симулацијом; Студијско-аналитички
послови – прикупљање и обрада података из
различитих извора, укључујући и способност
критичког вредновања и анализирања дос-

тупних информација – провера ће се вршити
разговором и усменом симулацијом.
Посебна функционална компетенција за
радно место по областима знања и вештина: Прописи и акти из надлежности органа
– Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закон о заштити
података о личности, провера ће се вршити
разговором и усменом симулацијом; Посебна
функционална компетенција за радно место
– страни језик – познавање енглеског језика – провера ће се вршити писмено – путем
теста.
За радно место под редним бројем 6:
Посебна функционална компетенција за
област рада: Управно-правни послови – 1)
општи управни поступак, 2) правила извршења решења донетог у управном поступку
– провера ће се вршити разговором и усменом симулацијом; Нормативни послови – 1)
примена номотехничких и правно-техничких
правила за израду правних аката (усаглашеност прописа и општих аката у правном систему), 2) припрема и израда стручних мишљења и образложења различитих правних
аката (нацрта прописа, међународних уговора итд.), 3) методологија праћења примене
и ефеката донетих прописа и извештавање
релевантним телима и органима – провера
ће се вршити разговором и усменом симулацијом.
Посебна функционална компетенција за радно место по областима знања и вештина:
Прописи и акти из надлежности органа – 1)
Закон о слободном приступу информацијама
од јавног значаја и Закон о заштити података
о личности 2) Закон о електронској управи –
провера ће се вршити разговором и усменом
симулацијом. Посебна функционална компетенција за радно место – страни језик –
познавање енглеског језика – провера ће се
вршити писмено – путем теста.
За радно место под редним бројем 7:
Посебна функционална компетенција за
област рада: Инспекцијски послови – 1)
општи управни поступак и управни спорови,
2) основе прекршајног права и прекршајни
поступак, 3) поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика,
4) функционални јединствени информациони систем, 5) основе вештине комуникације
и конструктивног решавања конфликата –
провера ће се вршити разговором и усменом
симулацијом; Студијско –аналитички послови – 1) израда секторских анализа – провера ће се вршити разговором и усменом симулацијом; Информатички послови – 1) office
пакет и интернет технологије – провера ће
се вршити разговором и усменом симулацијом.
Посебне функционална компетенција за
радно место по областима знања и вештина: Прописи и акти из надлежности органа
– Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закон о заштити
података о личности – провера ће се вршити
разговором и усменом симулацијом. Посебна
функционална компетенција за радно место
– страни језик – познавање енглеског језика – провера ће се вршити писмено – путем
теста.
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За радно место под редним бројем 8:
Посебна функционална компетенција за
област рада: Послови јавних набавки – 1)
методологије за праћење извршења уговора
– провера ће се вршити разговором и усменом симулацијом; Административни послови – 1) методе и технике прикупљања, евидентирања и ажурирања података у базама
података; 2) израда потврда и уверења о
којима се води службена евиденција – провера ће се вршити разговором и усменом
симулацијом.
Посебна функционална компетенција за радно место по областима знања и вештина:
Прописи и акти из надлежности органа – 1)
Закон о слободном приступу информацијама
од јавног значаја и Закон о заштити података о личности. Посебна функционална компетенција за радно место – страни језик –
познавање енглеског језика – провера ће се
вршити писмено – путем теста.
За радно место под редним бројем 9:
Посебна функционална компетенција за
област рада: Административни послови – 1)
канцеларијско пословање, 2) методе и технике прикупљања, евидентирања и ажурирања
података у базама података, 3) израда потврда и уверења о којима се води службена евиденција, 4) припрему материјала и вођење
записника на састанцима, 5) методе вођења
интерних и доставних књига – провера ће се
вршити разговором и усменом симулацијом;
Послови управљања људским ресурсима: 1)
радно-правни односи у државним органима,
– провера ће се вршити разговором и усменом симулацијом.
Посебна функционална компетенција за
радно место по областима знања и вештина: прописи и акти из надлежности органа
(Закон о слободном приступу информацијама
од јавног значаја и Закон о заштити података
о личности) – провера ће се вршити разговором и усменом симулацијом.
За радно место под редним бројем 10:
Посебна функционална компетенција за
област рада: Послови управљања програмима и пројектима финансираним из фондова
ЕУ – 1) изградња и одржавање система за
управљање програмима и пројектима по ЕУ
захтевима, 2) процес управљања пројектним циклусом у контексту ЕУ програма,
3) механизми, процедуре и инструменти
планирања и програмирања средстава ЕУ
фондова и развојне помоћи у различитим
областима, 4) процес праћења спровођења
програма и пројеката на основу показатеља учинка – провера ће се вршити разговором и усменом симулацијом; Послови
међународне сарадње и европских интеграција – 1) основе правног и политичког
система ЕУ, 2) методологија праћења, примене и извештавања о ефектима примене
потписаних међународних споразума, 3)
механизми координације и извештавања у
процесу приступања ЕУ, 4) пословно-дипломатски протокол и дипломатска пракса, 5)
познавање прописа ЕУ у контексту праћења
усклађивања прописа Републике Србије са
прописима и стандардима Европске уније –
провера ће се вршити разговором и усменом
симулацијом;
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Посебна функционална компетенција за
радно место по областима знања и вештина: прописи и акти из надлежности органа (Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закон о заштити
података о личности) – провера ће се вршити разговором и усменом симулацијом;
Посебна функционална компетенција за
радно место – страни језик – знање енглеског језика – провера ће се вршити писмено
– путем теста.
За радно место под редним бројем 11:
Посебна функционална компетенције за
област рада: Студијско-аналитички послови – 1) прикупљање и обрада података из
различитих извора, укључујући и способност вредновања и анализирања доступних
информација, 2) израда секторских анализа,
3) методологија праћења, спровођења, вредновања и извештавања о ефектима јавних
политика – провера ће се вршити разговором и усменом симулацијом; Међународна
сарадња и европске интеграције – 1) методологија праћења, примене и извештавања
о ефектима потписаних међународних споразума, 2) познавање прописа ЕУ у контексту
праћења усклађивања прописа Републике
Србије са прописима и стандардима Европске уније – провера ће се вршити разговором
и усменом симулацијом;
Посебна функционална компетенција за
радно место по областима знања и вештина: прописи и акти из надлежности органа
(Закон о слободном приступу информацијама
од јавног значаја и Закон о заштити података о личности) – провера ће се вршити разговором и усменом симулацијом; Посебна
функционална компетенција за радно место
– страни језик – познавање енглеског језика – провера ће се вршити писмено –путем
теста.
3. Провера понашајних компетенција за
сва извршилачка радна места: Кандидати који испуне мерила за проверу посебних
функционалних компетенција позивају се на
проверу понашајних компетенција.
Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и
променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и
интегритет) – провераваће се путем интервјуа базираног на компетенцијама.
4. Интервју са комисијом и вредновање
кандидата за сва извршилачка радна
места: Са кандидатима који су доказали
поседовање понашајних компетенција обавиће се интервју у циљу провере мотивације
за рад и прихватања вредности државних
органа.
V Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања јавног
конкурса у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
VI Пријава на конкурс: Пријава на јавни конкурс врши се искључиво на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији Повереникa за информације од јавног
значаја и заштиту података (www.poverenik.

rs), на званичној интернет презентацији
Службе за управљање кадровима (образац
који је објављен уз овај оглас) или у штампаној верзији на писарници Повереникa за
информације од јавног значаја и заштиту
података, Булевар краља Александра бр. 15,
Београд.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс
пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном
поступку. Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана
од пријема пријаве, достављањем наведеног
податка на начин који је у пријави назначио
за доставу обавештења.
Шифра пријаве уноси се у образац пријаве
након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
VII Адреса на коју се подносе пријаве и
начин подношења: Пријава на јавни конкурс мора бити својеручно потписана и може
се поднети поштом или непосредно на адресу Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, 11000
Београд, Булевар краља Александра бр. 15,
са назнаком „За јавни конкурс”.
VIII Лице које је задужено за давање
обавештења: Љиљана Стоиљковић, телефон 011/34 08 945.
IX Општи услови за запослење:
држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци.
X Докази које прилажу кандидати који
су успешно прошли фазе изборног
поступка пре интервјуа са Конкурсном
комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал
или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна
спрема; оригинал или оверена фотокопија
доказа о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена
фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори и други акти
из којих се може утврдити на којим пословима, у којем периоду и са којом стручном
спремом је стечено радно искуство).
Кандидати који су успешно прошли фазе
изборног поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом биће позвани да, у року
од пет радних дана од дана пријема обавештења, доставе наведене доказе који се
прилажу у конкурсном поступку. Кандидати
који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који
на основу достављених или прибављених
доказа не испуњавају услове за запослење,
писмено се обавештавају да су искључени
из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу за подношење
пријаве.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Државни службеник који се пријављује на
конкурс, подноси решење о распоређивању
или премештају на радно место у органу у
коме ради или решење да је нераспоређен,
уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених.

Пробни рад обавезан је за оне који први пут
заснивају радни однос у државном органу.

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.

Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима
при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и
да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у
фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у
којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним
судовима, судским јединицама, пријемним
канцеларијама основних судова, односно
општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије
докумената које су оверене пре 1. марта
2017. године у основним судовима, односно
општинским управама.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о
општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог,
да орган може да врши увид, прибавља и
обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако
странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Потребно је да учесник конкурса,
у обрасцу пријаве на конкурс наведе за коју
се од предвиђених могућности опредељује,
да орган прибави податке о којима се води
службена евиденција или да ће то кандидат
учинити сам. Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење
о држављаљнству; извод из матичне књиге
рођених и уверење о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима,
уверење о положеном правосудном испиту.
XI Место рада: Београд, Булевар краља
Александра 15.
XII Датуми место провере компетенција учесника у изборном поступку: Са
кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који
испуњавају услове предвиђене огласом о
јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни
поступак ће се спровести почев од 22. новембра 2021. године, у просторијама Повереника
за информације од јавног значаја и заштиту података о личности у Београду, Булевар
краља Александра 15, канцеларија 415, о
чему ће учесници конкурса бити обавештени
на контакте (бројеве телефона или електронску адресу), које наведу у својим пријавама.
Учесници конкурса који су успешно прошли
једну фазу изборног поступка обавештавају
се о датуму, месту и времену спровођења
наредне фазе изборног поступка на контакте
(бројеве телефона или електронске адресе),
које наведу у својим пријавама.
XIII Трајање радног односа: Радни однос
се заснива на неодређено време.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве биће
одбачене решењем.
Бесплатна публикација о запошљавању

Кандидати без положеног државног стручног
испита примају се на рад под условом да тај
испит положе до окончања пробног рада.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Повереника за информације од јавног
значаја и заштиту података о личности –
www.poverenik.rs, на интернет презентацији
Службе за управљање кадровима – www.suk.
gov.rs, на порталу е-управе – www.deu.gov.
rs, на огласној табли, интернет презентацији
– www.nsz.gov.rs, и у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и
глаголи у овом огласу који су употребљени
у мушком граматичком роду, односе се без
дискриминације и на особе женског пола.
Образац пријаве на конкурс, за сва радна
места, може се преузети на званичној интернет презентацији Повереника и интернет
презентацији Службе за управљање кадровима (верзија обрасца која је објављена уз
овај оглас).

КРУШЕВАЦ
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
КРУШЕВАЦ
Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
I Орган у којем се радно место попуњава: Више јавно тужилаштво у Крушевцу, Трг
косовских јунака 3, 37000 Крушевац.
II Радно место које се попуњава:

Радно место тужилачки сарадник
које је уподобљено звању саветник
Опис послова: тужилачки сарадник помаже
јавном тужиоцу и заменику јавног тужиоца у
раду, прати судску праксу, израђује нацрте
једноставнијих поднесака, узима на записник
кривичне пријаве, поднеске и изјаве грађана, врши самостално или под надзором и по
упутствима јавног тужиоца, односно заменика јавног тужиоца послове предвиђене законом и другим прописима.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни испит,
најмање три године радног искуства у струци

и потребне компетенције за ово радно место.
III Фазе изборног поступка: Изборни
поступак се спроводи из више обавезних
фаза у којима се проверавају опште функционалне компетенције, посебне функционалне компетенције, понашајне компетенције и фаза у којој се спроводи интервју са
Комисијом.
1. Провера општих функционалних
компетенција: Свим кандидатима који
учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције
и то:
– организација и рад државних органа Републике Србије (провера ће се вршити путем
писаног теста),
– дигитална писменост (провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом у доказ – сертификат о познавањау рада
на рачунару),
– пословна комуникација (провера ће се
вршити писаном симулацијом).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компентенције „дигитална писменост”, ако кандитат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ
о познавању рада на рачунару и жели да на
основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – „дигитална писменост”, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару)
достави и тражени доказ у оригиналу или
овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли
може или не може да прихвати доказ који
је приложен и кандидата ослободи тестовне
провере.
Информације о материјалима за припрему
кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет
страници Вишег јавног тужилаштва у Крушевцу (https://ks.vi.jt.rs).
2. Провера посебних функционалних
компетеција: Након сачињавања извештаја
о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су
испунили мерила за проверу општих функционалних компетеција, врши се провера
посебних функционалних компетеција за
радно место тужилачки сарадник, звање
саветник:
– Посебна функцонална компетенција у
области рада управа у јавном тужилаштву
– познавање прописа релевантних за управу у јавном тужилаштву – Закона о јавном
тужилаштву, Правилника о управи у јавним
тужилаштвима и Закона о државним службеницима (провера ће се вршити писаним
путем – тестом и усменим путем).
– Посебна функционална компетенција у
области рада управа у јавном тужилаштву –
познавање материјалних и процесних прописа релевантних за надлежност јавног тужилаштва – Законика о кривичном поступку и
Кривичног законика РС (провера ће се вршити писаним путем – тестом и усменим путем).
– Посебна функционална компетенција за
радно место тужилачки помоћник – поседовање знања и вештина за израду нацрта јавнотужилачких одлука и других аката, вештине израда нацрта правних ставова (провера
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ће се вршити усменим путем – разговором са
кандидатима).
– Посебна функционална компетенција за
радно место тужилачки помоћник – управљање преткривичним поступком, вештине
заступања на главном претресу у кривичном
и другим поступцима пред надлежним судом
(провера ће се вршити усменим путем – разговором са кандидатима).
3. Провера понашајних компентенција:
Понашајне компентенције су: управљање
информацијама, управљање задацима и остваривање резултата рада, оријентација ка
учењу и променама, изградња и одржавање
професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет (проверу ће вршити дипломирани психолог или обучени процењивач
на основу интервјуа базираног на компетенцијама).
4. Интервју са комисијом и вредновање
кандитата: Процена мотивације за рад на
свим радним местима и прихватање вредности државних органа провераваће се путем
интервјуа са комисијом (усмено).
IV Место рада: Више јавно тужилаштво у
Крушевцу, Трг косовских јунака 3, Крушевац.
V Трајање радног односа: Радни однос се
заснива на неодређено време.
VI Општи услови за запослење: да је
учесник конкурса држављанин Републике Србије; да је учесник пунолетан; да има
прописану стручну спрему и да испуњава
услове одређене законом и Правилником о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места; да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу
због теже повреде дужности из радног односа; да учесник конкурса није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци (чл.
45 ст. 1 Закона о државним службеницима).
VII Образац пријаве на конкурс и докази који се прилажу: Пријава за јавни конкурс подноси се на обрасцу пријаве који је
доступан на интернет страници Вишег јавног
тужилаштва у Крушевцу (https://ks.vi.jt.rs)
или у штампаној верзији у писарници Вишег
јавног тужилаштва у Крушевцу, Трг косовских јунака 3, први спрат зграде правосудних
органа. Образац пријаве мора бити својеручно потписан. Образац пријаве на конкурс
садржи: податке о конкурсу, личне податке, адресу становања, телефон, електронску
адресу, образовање, стручне и друге испите
подносиоца пријаве који су услов за заснивање радног односа, податак о знању рада
на рачунару, податак о знању страног језика,
додатне едукације, радно искуство, посебне
услове, добровољно дату изјаву о припадности националној мањини, посебне изјаве од
значаја за учешће у конкурсним поступцима
у државним органима. Пријава на јавни конкурс се може поднети путем поште или непосредно на адресу: Више јавно тужилаштво у
Крушевцу, Трг косовских јунака 3, Крушевац.
Приликом пријема пријаве на јавни конкурс,
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује на јавном конкурсу. Подносилац пријаве биће обавештен додељеној
шифри у року од три дана од дана пријема
пријаве на начин који је у пријави назначио
за доставу обавештења.
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VIII Датум и место провера компетенција учесника конкурса у изборном
поступку: Са учесницима конкурса чије су
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу на основу
података наведених у обрасцу пријаве на јавни конкурс, спровешће се изборни поступак о
чему ће учесници конкурса бити обавештени
на контакте (адресе, бројеви телефона, или
имејл-адресе) које су навели у пријави.
Провера свих компетенција обавиће се у
просторијама Вишег јавног тужилаштва
у Крушевцу, Трг косовских јунака 3, први
спрат зграде правосудних органа. Учесници конкурса који су успешно прошли једну
фазу изборног поступка, обавештавају се о
датуму, месту и времену спровођења наредне фазе поступка на контакте (бројеве телефона или имејл-адресе) које наведу у својим
обрасцима пријаве.
IX Докази које прилажу кандитати
који су успешно прошли фазе изборног
поступка пре интервјуа са Комисијом:
биографија са наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
оригинал или оверена фотокопија уверења
о држављанству; уверење да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (издаје надлежна полицијска управа, не
старије од 6 месеци); потврда да кандидату раније престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа (само они кандидати који су радили у државном органу); оверена фотокопија
дипломе којом се потврђује стручна спрема
за радно место; оверена фотокопија уверења
о положеном правосудном испиту; оригинал
или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврде, решења и други
акти из којих се види на којим пословима и
са којом стручном спремом је стечено радно искуство); сертификат или други доказ о
познавању рада на рачунару (уколико поседује исте).
Напомена: Одредбом члана 9 и 103 Закона
о општем управном поступку („Сл. гласник
РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву
странке орган може да врши увид, прибавља
и обрађује личне податке о чињеницима о
којима се води службена евиденција када
је то неопходно за одлучивање, осим ако
странка изричито изјави да ће те податке
прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење да није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.
Потребно је да кандидат у делу Изјава у
Обрасцу пријаве заокружи на који начин
жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

дана од дана пријема обавештења приложе
остале доказе који се прилажу у конкурсном
поступку. Кандидати који у остављеном року
не приложе остале доказе који се прилажу у
конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не
испуњавају услове за запослење, писаним
путем се обавештавају да су искључени из
даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу наведену у огласу.
Државни службеник који се пријављује на
јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених
подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради
или решење да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или
фотокопији која је оверена код јавног
бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени
у основним судовима, судским јединицама,
односно општинским управама као поверени
послови).
X Рок за подношење пријаве на јавни
конкурс је: 8 (осам) дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања јавног
конкурса у периодичном издању Националне
службе за запошљавање „Послови”.
Датум оглашавања на огласној табли
и на интернет презентацији Вишег јавног
тужилаштва у Крушевцу https://ks.vi.jt.rs је
27.10.2021. године, а последњи дан рока за
подношење пријаве је 04.11.2021. године.
XI Адреса на коју се подноси пријава на
јавни конкурс: Више јавно тужилаштво у
Крушевцу, Трг косовских јунака 3, 37000 Крушевац, са назнаком „За јавни конкурс”.
XII Изборни поступак: Списак кандидата
који испуњавају услове за запослење на радном месту и међу којима се спроводи изборни поступак, објављује се на интернет презентацији овог тужилаштва, према шифрама
њихове пријаве.
Кандидати који успешно заврше писмену
проверу општих функционалних компетенција конкурсна комисија ће обавестити о
времену и месту провере посебних функционалних компетеција, а потом и о времену и
месту провере понашајних компетенција и на
крају обавити интервју са кандитатом.
Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је: Ивана
Милосављевић, секретар, тел. 037/413-681.
Напомена: Сви докази се прилажу на српском језику, односно уколико су на страном
језику морају бити преведени на српски језик
и оверени од стране овлашћеног тумача.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене
закључком Комисије.

Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и
бржег спровођења изборног поступка.

Кандидати који први пут заснивају радни
однос у државном органу подлежу пробном
раду у трајању од шест месеци.

Кандидати који су успешно прошли фазе
изборног поступка пре интервјуа са Комисијом позваће се да у року од 5 (пет) радних

Обавештавају се учесници јавног конкурса да
ће се документација враћати искључиво на
писани захтев учесника.
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Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија
коју је именовао јавни тужилац Вишег јавног
тужилаштва у Крушевцу.
Овај конкурс се објављује на огласној табли, интернет презентацији Вишег јавног
тужилаштва у Крушевцу https://ks.vi.jt.rs, на
порталу е-Управе, интернет презентацији
и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање „Послови”.
Сви изрази, појмови именице, придеви и
глаголи у овом огласу који су употребљени
у мушком граматичком роду, односе се без
дискриминације и на особе женског пола.

НИШ
СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР
АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Душана Тривунца 54

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове утврђене Статутом Спортско-рекреативног центра Алексинац и то: да има
високу стручну спрему; пет година радног
искуства на руководећим пословима; да се
против кандидата не води истрага и да није
осуђиван за кривична дела која се гоне по
службеној дужности; да има држављанство
Републике Србије; да поседује општу здравствену способност; кандидат треба да достави Предлог програма рада и развоја установе за период од четири године. Као доказе
о испуњавању услова конкурса кандидати уз
пријаву на конкурс и биографију дужни су у
оригиналу или овереној фотокопији приложити следећу документацију: диплому високе
школске спреме; исправе којима се доказује
радно искуство (радна књижица, потврде
или други акти на основу којих се доказује
да има пет година радног искуства); уверење
да се против кандидата не води истрага (не
старије од 3 месеца); уверење да кандидат
није осућиван за кривична дела и привредне
преступе (не старије од 3 месеца); уверење о
држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци); уверење о општој здравственој способности издато од стране надлежне
здравствене установе (не старије од 6 месеци); Предлог програма рада и развоја установе за период од четири године; биографију
која мора да садржи елементе који доказују
стручност из делокруга рада у култури са
кратким прегледом остварених резултата у
раду; фотокопију личне карте. Конкурс ће
бити отворен 10 дана од дана објављивања
у часопису „Послови” Националне службе за
запошљавање. Пријаве за конкурс, са назнаком „За конкурс – не отварај”, подносе се на
горенаведену адресу. Управни одбор размотриће све пристигле пријаве, а код утврђивања предлога кандидата узеће у обзир и:
радно искуство на пословима руковођења
правним субјектима; познавање пословања
правних субјеката из делатности којом се
установа бави и руковођења њиховим ресурсима; способност кандидата за савесно и
одговорно обављање тражене функције;
способност непристрасног доношења одлука
кандидата; комуникацијске и организацијске
способности кандидата; резултате кандидата остварене током професионалне каријере.
Коначну оцену о именовању кандидата доноси Скупштина општине Алексинац. НапомеБесплатна публикација о запошљавању

не: неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве
уз које нису приложени сви потребни докази
биће одбачене.

ПИРОТ
ОСНОВНИ СУД У ДИМИТРОВГРАДУ
Димитровград, Трг Зорана Ђинђића 2

Систем администратор,
звање: саветник
Опис послова: одржавање хардвера
и стално уграђивање, прилагођавање и
поправљање софтвера, пријава и одјава корисника рачунарског система у суду,
усклађивање његових овлашћења и задовољавање посебних потреба запослених
везано за коришћење рачунарског система,
врши администрацију мреже у суду, проверава техничке исправности рачунарског
система, отклањање кварова и застоја у
раду система, обављање административиих
послова с корисницима систсма, саветовање корисника и објашњавање техничких
могућности система, израда једноставнијих
програма, праћење потреба и њихова процена у складу са могућностима и предлагање набавке нових пакета и опреме, организовање набавке опреме и њена уградња,
организовање курсева и подучавање корисника, контакти са произвођачима софтвера
и хардвера, заштита података приватности,
ауторизовани приступ, регистрција штетних активности корисника, као и нежељених
провала у информациони систем. Спроводи
поступке јавних набавки.
Услови: VII степен стручне спреме техничког или природно-математичког смера, високо образовање на основним академским студијама у обиму најмање од 240 ЕСПБ. мастер
академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмаље четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, најмање 3 године радног искуства
у струци, положен државни стручни испит и
потребне компетенције за ово радно место.
Општи услови: Поред наведених услова
кандидати треба да испуњавају и услове за
засниваље радног односа прописане чланом
24. и 26. Законом о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14.
13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18) и чланом
45 став 1 Закона о државним службеницима:
да је учесник конкурса пунолетан држављанин Републике Србије; да учеснику конкурса
раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из
радног односа; да учесник конкурса није
осуђиван на казну затвора од најмаље шест
месеци и да није под истрагом. Према члану
9 став 1 и 2 Закона о државним службеницима, или запошљаваљу у државни орган кандидатима су под једнаким условима доступна
сва радна места, а избор кандидата врши се
на основу провере компетенција.
Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Стручну оспособљеност кандидата конкурсна комисија вреднује у изборном
поступку, оцењујући испуњеност услова
према тексту огласа, усаглашеном са описом радног места за Правилника о измени и

допуни Правилника о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у Основном
суду у Димитровграду. Изборни поступак
спроводи се у фазама у којима се проверавају опште и посебне функционалне компетенције, затим понашајне компетенције и
фазе у којој се спроводи интервју.
У изборном поступку комисија ће проверити опште функционалне компетенције: организација и рад државних
органа Рспублике Србије; дигитална писменост; пословна комуникација. Компетенција
„организација и рад државних органа Републикс Србије” биће проверена путем теста
са питањима затвореног типа, који кандидати решавају обележаваљем једног од вшие
понуђених одговора. Тест од 15 питања
сачињава комисија методом случајног избора из базе питања затвореног типа, која ће
бити објављена на огласној табли Основног
суда у Димитровграду. Компетенција „дигитална писменост” биће проверена решавањем задатака практичним радом на рачунару, а тест сачињава комисија методом
случајног избора из базе задатака затвореног типа. Кандидати који су, у складу
са огласом о конкурсу, приложили одговарајући сертификат, потврду или други писани доказ о поседовању ове компетенције
се не проверавају. Компетенција „пословна комуникација” проверава се писаном
симулацијом. Симулација (студија случаја)
захтева да се у писаном облику да предлог
решења одређеног задатка које је типичпо
за обављање послова на радном месту. Провера се обавља у папирној форми. Задатак
сачињава Комисија методом случајног избора из базе питања затвореног типа.
Међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција у изборном поступку провериће
се и посебне функционалне компетенције,
у складу са Правилником о измени и допуни Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Основном
суду у Димитровграду. Провера ће се извршити кроз две фазе: израда писаног теста
са питањима затвореног типа и решавање
усменог задатка (студија случаја). Писаним
тестом, биће проверено познавање TCP/
IR DNS и серверских оперативних система
(MS Windows, Linux); базе података; система дељења ресурса; Office пакета и интернет технологије; хардвера; информационе
безбедности; знања и вештине за имплементацију и одржавање пословног софтвера за
управљање предметима у оквиру правосудног информационог система; знања и вештине за обуку запослених за рад са пословним
софтвером за управљање предметима. Усменим разговором са кандидатом – решавањем
задатка (студије случаја) који је типичан за
радно место за које је расписан конкурс биће
проверено познавање прописа релевантних за надлежност и организацију рада суда
и других прописа од значаја за обављање
послова (Закон о уређењу судова, Судски
пословник, Закон о државним службеницима,
Закон о информационој безбедности и Закон
о заштити података о личности). Комисија
ће, за потребе провере посебних компетенција, сачинити тест од по 15 питања и три
задатка најкасније 24 сата пре почетка провере, од којих ће методом случајног избора
изабрати тест и задатак који ће радити сви
пријављени кандидати.
27.10.2021. | Број 957 |
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По провери општих и посебних функционалних компетенција у изборном поступку
провериће се и понашајне компетенције, и
то: управљање информацијама, управљање
задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и
одржавање професионалних односа и савесност, посвећеност и интегритет. Проверу
ће извршити дипломирани психолог путем
интервјуа и упитпика.
Након провере понашајних компетенција
Комисија обавља усмени интервју са кандидатима ради процене мотивације за рад
на радном месту и прихватања вредности
државних органа. О датуму и месту за сваку од наведених фаза поступка кандидати ће
бити благовремено обавештени, 3 дана пре
датума полагања.
Подношење пријаве и прибављање
доказа о чињеницама ко је су неопходне за одлучивање: Кандидати пријаву
подносе на обрасцу који се може преузети
непосредно у просторијијама Судске управе
Основиог суда у Димитровграду, на адреси:
Трг Зорана Ђинђића 2, Димитровград или
преузимањем са сајта службе за управљање
кадровима Обрасца за пријаву уз Уредбу о
интерном и јавном конкурсу за рад у државним органима.
Приликом предаје пријаве па конкурс,
пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном
поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се води изборни
поступак. Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана
од дана пријема пријаве, достављањем на
начин који је назначен у пријави. Пријава
садржи и податке о начину прибављања
података из службених евиденција (кандидат се опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води
службепа евиденција или ће то орган учинити уместо њега).
Уз пријаву кандидати подносе: 1. оригинал
или оверену копију уверења о држављанству Републике Србије; 2. оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених; 3. оригинал или оверену фотокопију
доказа о стеченом високом образовању; 4.
оригинал или оверену фотокопију доказа о
положеном државном испиту; 5. уверење о
неосуђиваности (не старије од 6 месеци); 6.
оригинал или оверену копију доказа о радном искуству у струци; 7. потврду да кандидату није престао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из
радног односа коју издаје државни орган у
коме је кандидат био у радном односу (подносе само кандидати који су били у радном
односу у другом државном органу); 8. биографију (ЦВ) са прилозима, својеручно потписану. Потребно је да кандидати пријаву
потпишу својеручно.
Сви докази прилажу се у оригиналу или
фотокопији која је оверена код јавног бележиика (изузетно у градовима и општинама
у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у
основним судовима, судским јединицама,
пријемним канцеларијијма основних судова,
односно општинским управама које послове
овере обављају као поверени посао).
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Као доказ се могу приложити и фотокопије
докумената који су оверсне пре 1. марта
2017. године у основним судовима, односно
општинским управама (осим уверења о неосуђиваности које не може да буде старије
од 6 месеци). Државни службеник који се
пријављује на јавни конкурс, уместо уверења
о држављанству и извода из матичне књиге
рођених подноси решење о распоређивању
или премештају на радно место у органу у
коме ради или решење да је нераспоређен.
Основни суд у Димитровграду ће прибавити
доказе о чињеницама о којима се води службена евиденција: уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених и уверење
о неосуђиваности, осим уколико кандидат
изричито изјави да ће наведене податке
прибавити сам (у обрасцу за пријаву на конкурс). Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег
и бржег спровођења изборног поступка. Рок
за подношење пријава на оглас са кратком
биографијом и одговарајућом документацијом је 15 дана и почиње да тече наредног
дана од дана када је јавни конкурс оглашен
у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање. Кандидати пријаве
на оглас подносе на адресу: Основни суд у
Димитровграду, Трг Зорана Ђинђића 2, лично или препорученом пошиљком, са назнаком „За конкурс за пријем на радно место
систем администратор”.
Лице које је задужено за давање обавештења
о конкурсу: Милица Петров, судијски сарадиик, контакт телефон 010/363-171.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
и непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази (оверене
фотокопије или оригинал), конкурсна комисија ће одбацити. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који
су употребљени у мушком граматичком роду
односе се без дискриминације и на особе
женског пола.

ПОЖ АРEВАЦ
ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
ПОЖАРЕВАЦ

ма на факултету, положен правосудни испит,
најмање две године радног искуства у струци
након положеног правосудног испита испита
и потребне компетенције за ово радно место.

Административно-технички секретар
у звању референта
Опис послова: обавља административно-техничке послове за јавног тужиоца, прима и
евидентира пошту за јавног тужиоца, води
уписнике прописане Правилником о управи у јавном тужилаштву, води евиденцију
телеграма, води евиденцију састанака којима присуствује јавни тужилац и врши пријем
телефонских позива за јавног тужиоца, прима и пријављује странке које траже пријем
код јавног тужиоца, обрађује налоге за
службена путовања, чува печат и штамбиље
јавног тужилаштва, обавља и друге послове
по налогу јавног тужиоца.
УСЛОВИ: средња школска спрема друштвеног, природног или техничког смера у четворогодишњем трајању, најмање две године
радног искуства у струци, положен државни
стручни испит испита и потребне компетенције за ово радно место.

Записничар у звању референта
2 извршиоца

Опис послова: по годишњем распореду
послова обавља све дактилографске послове
у предметима додељеним у рад тужиоцу 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
корисницима услуга коригује унете податке,
стара се о савременом обликовању текста,
припрема и штампа завршене материјале
и дистрибуира их корисницима услуга, стара се о чувању и преносу података, доступности материјала, исправности биротехничке опреме и рационалном коришћењу
канцеларијског и другог потрошног материјала, води уписник за евиденцију штампаних ствари и публикација, води евиденцију
о свом раду, ради и друге послове по налогу
јавног тужиоца.
УСЛОВИ: средња школска спрема друштвеног, природног или техничког смера, у четворогодишњем трајању, најмање две године
радног искуства у струци, положен испит за
дактилографа А или Б класе, положен државни стручни испит и потребне компетенције за
ово радно место.

12000 Пожаревац
Јован Шербановића 4

Тужилачки помоћник у звању
виши тужилачки сарадник, које
је уподобљено звању самостални
саветник
Опис послова: помаже јавном тужиоцу и
заменику јавног тужиоца у раду, прати судску праксу, израђује тужилачке акте, узима
на записник кривичне пријаве, поднеске и
изјаве грађана, самостално предузима процесне радње, врши под надзором и по упутствима јавног тужиоца, односно заменика
јавног тужиоца послове предвиђене законом
и другим прописима.
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студија-

Фазе изборног поступка: Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза у
којима се проверавају опште функционалне
компетенције, посебне функционалне компетенције, понашајне компетенције и фаза у
којој се спроводи интервју са Комисијом.
Провера општих функционалних компетенција: Свим кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа Републике Србије (провера ће се вршити путем
писаног теста),
• дигитална писменост (провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом у доказ – сертификат о познавању рада
на рачунару),
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• пословна комуникација (провера ће се
вршити писаном симулацијом).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компентенције „дигитална писменост”, ако кандитат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући
доказ о познавању рада на рачунару, на
траженом нивоу и желите да на основу њега
будете ослобођени тестирања компетенције
– „дигитална писменост”, неопходно је да уз
пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу *Рад на рачунару) доставите
и тражени доказ у оригиналу или овереној
фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не
може да прихвати доказ који сте приложили
уместо тестовне провере.
Провера посебних функционалних компетеција: Међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција у изборном поступку,
посебне функционалне компетенције се проверавају писменим тестом, а који се спроводи ради провере потребних компетенција за
рад на наведеним радним местима у складу
са Правилником о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Основном
јавном тужилаштву у Пожаревцу и усменим
разговором са кадидатом – решавање задатака који је типичан за радно место за који је
конкурс расписан. Комисија ће сачинити тест
од 15 питања и три задатка најкасније 24
сата пре почетка провере, од којих ће методом случајног одабира изабрати тест и задатак који ће решавати пријављени кандидати.
Провера понашајних компентенција:
Понашајне компентенције су: управљање
информацијама, управљање задацима и остваривање резултата рада, оријентација ка
учењу и променама, изградња и одржавање
професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет (провера ће се вршити од
стране дипломираног психолога, на основу
интервјуа базираног на компетенцијама).
Интервју са Комисијом и вредновање
кандитата: Процена мотивације за рад на
радном месту и прихватање вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са
Комисијом. Све наведене компентенције комисија ће проверавати у року од три месеца,
рачунајући од дана истека рока подношење
пријава на предметни јавни конкурс.
Место рада: Основно јавно тужилаштво у
Пожаревцу, Јована Шербановића 4.
Трајање радног односа: Радни однос се
заснива на неодређено време.
Општи услови за запослење: да је
учесник конкурса држављанин Републике Србије, да је учесник пунолетан, да има
прописану стручну спрему и да испуњава
услове одређене законом и Правилником о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу
због теже повреде дужности из радног односа, да учесник конкурса није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци (чл.
45 ст. 1 Закона о државним службеницима).
Образац пријаве на конкурс и докази
који се прилажу: Пријава на јавни конкурс
Бесплатна публикација о запошљавању

подноси се на обрасцу пријаве који је доступан на интернет страници Основног јавног
тужилаштва у Пожаревцу: www.po.os.jt.rs,
образац пријаве мора бити својеручно потписан; образац пријаве на конкурс садржи:
податке о конкурсу, личне податке, адресу
становања, телефон, електронску адресу,
образовање, стручне и друге испите подносиоца пријаве који су услов за заснивање
радног односа, податак о знању рада на
рачунару, податак о знању страног језика,
додатне едукације, радно исукство, посебне
услове, добровољно дату изјаву о припадности националној мањини, посебне изјаве
од значаја за учешће у конкурсним поступцима у државним органима. Пријава на јавни конкурс се може поднети путем поште
или непосредно на адресу: Основно јавно
тужилаштво у Пожаревцу, Јована Шербановића 4, 12000 Пожаревац. Приликом пријема пријаве на јавни конкурс, пријава добија
шифру под којом подносилац пријаве учествује на јавном конкурсу. Подносилац пријаве биће обавештен о додељеној шифри у
року од три дана од дана пријема пријаве
на начин који је у пријави назачио за доставу обавештења.
Датум и место провера компетенција
учесника конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве
благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене
огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на јавни
конкурс, спровешће се изборни поступак, о
чему ће учесници конкурса бити обавештени
на контакте (адресе, бројеви телефона или
имејл-адресе) које су навели у пријави.
Провера свих компетенција обавиће се у
просторијама Основног јавног тужилаштва у Пожаревцу, Јована Шербановића 4,
12000 Пожаревац. Учесници конкурса који су
успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе поступка на
контакте (бројеве телефона или имејл-адресе) које наведу у својим обрасцима пријаве.
Општи, остали докази које прилажу само кандитати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Комисијом:
оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству
уверење да није осуђиван на казну затвора
од најмање шест месеци (издаје надлежна
Полицијска управа, не старије од 6 месеци),
потврда да кандидату раније престајао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа (или писмена
изјава учесника конкурса), оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна
спрема за радно место, уверење о положеном правосудном, државном испиту, односно, о положеном испиту за дактилографа А
или Б класе; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци
(потврде, решења и други акти из којих се
види на којим пословима и са којом стручном
спремом је стечено радно искуство), сертификат или други доказ о познавању рада на
рачунару (уколико поседује исте); Образац 1
– Изјава у којој се кандидат опредељује да
ли ће сам доставити податке о чињеницама
о којима се води службена евиденција или ће
то орган учинити уместо њега.

Напомена: одредбом чланова 9 и 103 Закона
о општем управном поступку („Сл. гласник
РС”, број 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву
странке орган може да врши увид, прибавља
и обрађује личне податке о чињеницима о
којима се води службена евиденција када
је то неопходно за одлучивање, осим ако
странка изричито изјави да ће те податке
прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење о положеном правосудном
испиту, уверење да није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци. Потребно
је да кандидат у делу изјаве у обрасцу пријаве заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег
и бржег спровођења изборног поступка.
Кандидати који су успешно прошли фазе
изборног поступка пре интервјуа са Комисијом позваће се да у року од 5 (пет) радних
дана од дана пријема обавештења приложе
остале доказе који се прилажу у конкурсном
поступку. Кандидати који у остављеном року
не приложе остале доказе који се прилажу у
конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа
не испуњавају услове за запослење, писаним путем се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се
достављају на адресу наведену у огласу.
Државни службеник који се пријављује на
јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених,
подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради
или решење да је нераспоређен. Сви докази
се прилажу у оригиналу или фотокопији која
је оверена код јавног бележника (изузетно у
градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени основним судовима,
судским јединицама, односно општинским
управама као поврени послови) као доказ
могу се приложити и фотокопије докумената
које су оверене пре 01. марта 2017. године
у основним судовима односно општинским
управама.
Рок за подношење пријаве на јавни
конкурс је: 8 (осам) дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању
Националне службе за запошљавање „Послови”.
Адреса на коју се подноси пријава на
јавни конкурс: Основно јавно тужилаштво
у Пожаревцу, Јована Шербановића 4, 12000
Пожаревац, са назнаком „За јавни конкурс”.
Изборни поступак: Списак кандидата који
испуњавају услове за запослење на радном
месту и међу којима се спроводи изборни
поступак, објављује се на интернет презентацији овог тужилаштва, према шифрама
њихове пријаве. Кандидате који успешно
заврше писмену проверу општих функционалних компетенција конкурсна комисија ће
обавестити о времену и месту провере посебних функционалних компетеција, а потом и
о времену месту провере понашајних компетенција и на крају обавити интервју са кандитатом.
27.10.2021. | Број 957 |
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Лица која су задужена за давање обавештења о јавном конкурсу су: Аница
Милисављевић, тужилачки сарадник, контакт
телефон 012/531-015.
Напомена: Сви докази се прилажу на српском језику, односно уколико су на страном
језику морају бити преведени на српски
језик и оверени од стране овлашћеног тумача. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене закључком. Кандидати који први пут
заснивају радни однос у државном органу
подлежу пробном раду у трајању од шест
месеци. Обавештавају се учесници јавног
конкурса да ће се документација враћати
искључиво на писани захтев учесника. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија
коју је именовао јавни тужилац Основног
јавног тужилашта у Пожаревцу. Овај конкурс
се објављује на огласној табли и интернет
презентацији Основног јавног тужилаштва
у Пожаревцу: www.po.os.jt.rs, на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-Управе,
на огласној табли, интернет презентацији
и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови”. Сви
изрази, појмови именице, придеви и глаголи
у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискритминације и на особе женског пола. Информације о материјалима за припрему кандидата
за проверу општих и посебних функционалних компетенција могу се наћи на сајту Основног јавног тужилаштва у Пожаревцу: www.
po.os.jt.rs.

ВАЉЕВО
ОСНОВНИ СУД У МИОНИЦИ
Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радно место попуњава: Основни суд у Мионици, Мионица, Војводе Мишића 28.
II Радна места која се попуњавају:

1. Извршилачко радно место
уписничар, звање референт
Опис послова: води помоћне књиге у складу са Судским пословником, здружује поднеске, предмете и остала писмена, разводи
предмете и ставља клаузулу правоснажности на одлуке, води евиденцију примљених,
решених, нерешених предмета и евиденцију
одлука које су израђене у року, припрема и
износи председнику већа предмете у којима
је заказана расправа, странкама даје на увид
списе и наплаћује таксу за издате фотокопије
из списа предмета, даје усмена и писмена
обавештења о списима на основу података из
уписника, прегледа рокове и предмете који
се налазе у евиденцији и поступа по наредби
судија, израђује статистички извештај, врши
оверу уговора, преписа, рукописа и потписа,
води књиге овере, даје обавештења странкама, стара се о чувању предмета у архиви у складу са Судским пословником, води
пописане књиге архивиранх предмета, води
главну књигу архиве, води књигу издатих и
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примљених предмета из архиве, поступа по
налозима за издавање предмета, странкама
даје на увид списе и наплаћује таксу за издате фотокопије из списа предмета, обавља и
друге послове по налогу председика суда или
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.

2. Извршилачко радно место
записничар, звање референт
Опис послова: обавља све дактилографске послове у предметима додељеним у рад
судији код кога је распоређен, пише записнике на суђењима, позиве за рочишта, доставнице и повратнице и обавља све послове израде судских одлука по диктату судије,
сачињава списак предмета са рочишта и
истиче их на огласну таблу и улазним вратим суднице, доставља извештај са суђења
у судску управу уз евиденцију начина решавања предмета и ефективног присуства
судија поротника на рочиштима, води рачуна о уредности списа, попуњава обрасце,
решења о кажњавању сведока, наредбе за
привођење, решење о исплати трошкова
сведоцима, вештацима и судијама поротницима, попуњава статистичке листове и поступа по наредби судије,врши унос података у
електронској форми у складу са АВП –ом,
по потреби дежура са судијом ради увиђаја,
разводи рочишта и друге податке у електронском уписнику, обавља и друге послове по налогу шефадактилобиро, судије или
председника суда.
Услови: III или IV степен средње стручне
спреме, друштвеног, природног или техничког смера, две године радног искуства у
струци, положен испит за дактилографа прве
класе и положен државни стручни испит и
потребне компетенције за ово радно место.
III Фазе изборног поступка: Изборни
поступак спроводи се из више обавезних
фаза у којима се проверавају најпре опште
функционалне, потом посебне функционалне
и након тога понашајне компетенције. Након
провере понашајних компетенција конкурсна
комисија (у даљем тексту: комисија) ће обавити интервју са кандидатима.
А) Провера општих функционалних
компетенција (за сва радна места): Кандидатима који учествују у изборном поступку
вршиће се најпре провера општих функционалних компетенција и то:
– из области знања – организација и рад
државних органа Републике Србије,
– из области знања и вештина – дигитална
писменост и
– из области знања и вештина – пословна
комуникација.
Тест и задаци којима се проверавају опште
функционалне компетенције биће исти за све
кандидате, без обзира за које радно место су
поднели пријаве.
Опште функционалне компетенције комисија
ће проверавати редоследом како је наведено, а кандидат који освоји један бод у провери одређене компетенције, искључиће се из
даљег изборног поступка.

Компетенција „организација и рад државних органа Републике Србије” провераваће
се путем теста који ће се састојати од 20
питања. Кандидати тест решавају заокруживањем једног од више понуђених одговора.
Тест ће саставити комисија методом случајног избора из базе питања (у бази питања
налазе се и тачни одговори) која је објављена на интернет презентацији Основног суда
у Мионици. Кандидати ће тест радити у
папирној форми. Време за израду теста је 45
минута.
Компетенција „дигитална писменост” провераваће се израдом практичног задатка
на рачунару. Кандидатима ће се поставити
задаци слични задацима који су објављени
на интернет презентацији Основног суда
у Мионици. Време за израду задатка је 45
минута. У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост”
(поседовање знања и вештина у основама
коришћења рачунара, основама коришћења
интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако кандидат поседује
одговарајући сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања
и вештина из наведених области на траженом нивоу и жели да на основу њега буде
ослобођен тестирања компетенције „дигитална писменост”, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен
у делу *рад на рачунару), достави и тражени
доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Компетенција „пословна комуникација” провераваће се решавањем теста од 9 питања,
који ће се радити у писаној форми. Кандидати тест решавају заокруживањем једног
од више понуђених одговора из постављених задатака који ће бити слични задацима
објављеним на интернет презентацији Основног суда у Мионици. Време за израду задатка је 45 минута.
Комисија ће саставити извештај о резултатима провере општих функционалних компетенција, а укупан број бодова који се
могу доделити кандидату износи највише
9 бодова. Након провере општих фукционалних компетенција кандидатима који не
буду искључени из даљег изборног поступка
вршиће се провера посебних функционалних
компетенција, која се разликује у зависности
од радног места за које кандидат конкурише.
Б) Провера посебних функционалних
компетенција:
1. за радно место уписничар:
– познавање прописа Судски пословник,
Закон о општем управном поступку и Закон
о државним службеницима, провера ће се
вршити писаним путем – тестом;
– познавање канцеларијског пословања, провера ће се вршити усменим путем – разговор
са кандидатом;
– области рада судска писарница провераваће се знање и вештине потребне за рад на
пословима у софтверу за управљање предметима, провера ће се вршити усменим путем
– разговор са кандидатом.
2. за радно место записничар:
– познавање прописа: Судски пословник и
Закон о државним службеницима
– вештина куцања,
– способност припреме материјала и вођење
записника.

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

Администрација и управа

Компетенција Познавање прописа: Судски
пословник и Закон о државним службеницима провераваће се путем теста који ће се
састојати од 15 питања. Кандидати решавају
тест заокруживањем једног од више понуђених одговора. Тест ће саставити Комисија
методом случајног избора из базе питања
која је објављена на интернет презентацији
Основног суда у Мионици. Кандидати ће тест
радити у папирној форми. Време за израду
теста је 1 час.
Компетенција поседовање вештине куцања
провераваће се практичним радом на рачунару тако што ће члан Комисије гласно
диктирати судску одлуку коју ће кандидати
куцати на рачунару. Сви кандидати ће радити исту судску одлуку а време за проверу је
10 минута.

је оглашен на огласној табли Основног суда
у Мионици, на интернет презентацији Основног суда у Мионици, на порталу е-Управа,
и на интернет презентацији и периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање – публикација „Послови”.
Јавни конкурс ће бити оглашен дана
27.10.2021. године у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс
је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног
дана од дана објављивања јавног конкурса
у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање публикација
„Послови”.
Последњи дан рока за подношење пријава је
04.11.2021. године.

Компетенција способност припреме материјала и вођење записника провераваће се
усменим путем, што подразумева разговор са
кандидатом где кандидат у усменом облику
даје предлог решења одређеног задатка који
је типичан за обављање послова на радном
месту записничар. Свим кадидатима ће се
поставити исти задатак, а време за припрему
кандидата је 15 минута.

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

НАПОМЕНА: Провера посебних функционалних компетенција за сва радна места
вршиће се горе наведеним редоследом, с
тим да се писмена и усмена провера не могу
обавити у истом дану. Мерила која ће бити
коришћена за вредновање посебних функционалних компетенција путем разговора са
кандидатима за сва радна места су следећа:
аналитичност, систематичност, познавање
поступка, метода и техника рада, прецизност
и тачност у навођењу подата, јасноћа и концизност изнетог закључка. Максимални број
бодова приликом провере посебних функционалних компетенција је 20.

VII Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Основног суда у Мионици.

В) Провера понашајних компетенција
(за сва радна места): Након фазе провере
посебних функционалних компетенција провераваће се понашајне компетенције:
– управљање информацијама,
– управљање задацима и остваривање резултата,
– оријентација ка учењу и променама,
– изградња и одржавање професионалних
односа, и
– савесност, посвећеност и интегритет.
Провера понашајних компетенција обавиће
се путем упитника а испитавање путем упитника обавиће дипломирани психолог.
Г) Интервју са комисијом и вредновање
кандидата (за сва радна места): Након
фазе провере понашајних компетенција
спровешће се фаза интервјуа са кандидатима, који подразумева разговор чланова комисије са кандидатом у циљу процене мотивације за рад на радном месту и прихватања
вредности државних органа. Максималан
број бодова који кандидат може добити је 6.
IV Врста радног однос и место рада:
Радни однос се заснива на неодређено време у Основном суду у Мионици. Место рада:
Основни суду у Мионици, Војводе Мишића
28, Мионица.
V Датум оглашавања и рок за подношење пријава на конкурс: Јавни конкурс
Бесплатна публикација о запошљавању

Уредно попуњен, одштампан и лично потписан Образац пријаве подноси се у поштом
или лично на писарници суда у затвореној
коверти на адресу: Основни суд у Мионици,
Војводе Мишића 28, 14242 Мионица, са назнаком „За јавни конкурс – попуњавање извршилачког радног места (навести радно место
за које се подноси пријава)”.
Приликом предаје пријаве на конкурс,
пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном
поступку. Шифра пријаве уноси се у образац
пријаве након што комисија састави списак
кандидата међу којима се спроводи изборни
поступак. Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана
од пријема пријаве, достављањем наведеног
податка на начин који је у пријави назначен
за доставу обавештења.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву:
– биографија са наводима о досадашњем
радном искуству;
– уверење о држављанству Републике
Србије;
– извод из матичне књиге рођених;
– диплома или уверење којом се потврђује
стручна спрема;
– уверење о положеном државном стручном
испиту;
– уверење издато од стране суда да се против кандидата не води кривични поступак
(не старије од шест месеци);
– уверење издато од стране надлежног органа (МУП-а) да кандидат није осуђиван (не
старије од шест месеци);
– потврду да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу
због теже повреде радне дужности из радног
односа издате од стране државног органа у
коме је учесник јавног конкурса био у радном
односу;
– исправе којима се доказује радно искуство
у струци (потврде, решења, уговори и други

акти из којих се види на којим пословим, са
којом стручном спремом и у ком периоду је
стечено радно искуство)
– 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 чл. 9 и чл. 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник
Републике Србије” бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који
се покреће по захтеву странке орган може
да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција када је то неопходно
за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
Документ о чињеницама о 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 месеци. Потребно је да кандидат попуни изјаву (Образац 1
или 1а) којом се опредељује за једну од две
могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то
кандидат учинити сам. Обрасце 1 и 1а могу
се преузети на интернет презентацији Основног суда у Мионици у оквиру обавештења
о конкурсу. Попуњену изјаву је неопходно
доставити уз претходно наведене доказе.
Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и
бржег спровођења изборног поступка.
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 од стране јавног
бележника.
Сви докази прилажу се на српском језику,
односно уколико су на страном језику морају
бити преведени на српски јзик и оверени од
стране овлашћеног судског тумача. Диплома
којом се потврђује стручна спрема, а која је
стечена у иностранству мора бити нострификована.
IX Датум и место провере компентенција учесника у изборном поступку: Са
учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне,
уз које су приложени сви потребни докази
и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, изборни поступак ће
се спровести у просторијама Основног суда
у Мионици, Војвoде Мишића 28. Јавни конкурс спровешће конкурсна комисија именована одлуком председника Основног суда
у Мионици. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и
пријаве уз које нису приложени сви тражени
докази биће одбачене од стране конкурсне
комисије.
У изборном поступку комисија може да проверава само оне компетенције које су наведене у огласу о конкурсу и на начин који је
наведен у огласу о конкурсу. Кандидати ће о
датуму и времену провере, бити обавештени
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на контакте бројева телефона или имајле-адресе које су навели у пријави. Кандидати
међу којима се спроводи изборни поступак
обавештавају се о томе када почиње изборни
поступак најмање три дана пре отпочињања
изборног поступка, о чему се сачињава
белешка у конкурсној документацији одређеног кандидата. Кандидат који се не одазове
позиву да учествује у провери једне компетенције обавештава се да је искључен из
даљег тока изборног поступка.
X Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Милена Радисављевић, члан конкурсне комисије, на телефон: 014/3421-225, сваког радног дана у
периоду од 8.00 до 15.00 часова.
НАПОМЕНА: Кандидати који први пут
заснивају радни однос у државном органу,
подлежу пробном раду у трајању од шест
месеци.
Сви појмови који су у овом огласу изражени
у граматичком мушком роду, односе се без
разлике на особе мушког и женског рода.
Обавештавају се учесници конкурса да ће се
документација враћати искључиво на писани
захтев учесника.

В РА Њ Е
ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
Врање

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у ком се попуњавају радна места: Основно јавно тужилаштво у Врању,
Врање, К. С. Првовенчаног 1
II Радна места која се попуњавају

1. Виши тужилачки сарадник
у звању самостални саветник
2 извршиоца

Опис послова: помаже јавном тужиоцу и
заменику јавног тужиоца у раду, прати судску праксу, израђује тужилачке акте, узима
на записник кривичне пријаве, поднеске и
изјаве грађана, самостално предузима процесне радње, врши под надзором и по упуствима јавног тужиоца, односно заменика
јавног тужиоца послове предвиђене законом
и другим прописима.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
мастер академским студијима, специјалистички академским студијима, специјалистичким
стуковним студијима, односно на основним
студијима у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијима на факултету, положен правосудни испит и најмање
две године радног искуства у струци након
положеног правосудног испита и потребне
компентенције за ово радно место.

2. Записничар у звању референтa
Опис послова: по годишњем распореду
послова обавља све дактилографске посло-
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ве у предметима додељеним у рад тужиоца и
заменицима јавног тужиоца, пише записнике,
врши унос текстова по диктату и са диктафонских трака, врши препис текстова и рукописа, израђује све врсте табела, у сарадњи
са корисницима услуга коригује унете податке, стара се о савременом обликовању
текста, припрема, штампа завршене материјале и дистрибуира их корисницима услуга, стара се о чувању и преносу података,
доступности материјала, исправности биротехничке опреме и рационалном коришћењу
канцелариског и другог потрошног материјала, води уписник за евиденцију штампаних
ствари и публикација, води евиденцију о
свом раду, ради и друге послове по налогу
јавног тужиоца.
Услови: IV степен стручне спреме, средња
школска спрема друштвеног приподног или
техничког смера, најмање две године радног
искуства у струци, положен испит за дактилографа I-а класе, положен државни стручни
испит и потребне компентеције за ово радно
место.

3. Техничар за ИТ подршку
у звању референтa
Опис послова: инсталира и одржава систем и комуникациони софтвер, рачунарске
мреже, рачунаре, штампаче и другу периферну опрему, инсталира и одржава активну
и пасивну комуникациону опрему, администра LAN мрежу у јавном тужилаштву, пружа основно упознавање корисника са начином рада помоћу рачунара и прикључење на
интернет, прати вирусне програме на интернету и примењује антивирусну заштите,
израђује пратећу документацију, помаже у
спровођењу статистичких послова и обавља
и друге послове по налогу јавног тужиоца.
Услови: IV степен стручне спреме, средња
школска спрема природног, друштвеног или
техничког смера, најмање две године радног
искуства у струци, положен државни стручни
испит, и потребне компетенције за ово радно
место.
III Фазе изборног поступка и учешће
кандидата: Изборни поступак спроводи се
из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компентенције и фазе
у којој се спроводи интервју са комисиојом.
1. Провера општих фукционалних компентенција: Свим кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште финкционалне компетенције и то:
– организација и рад дражавних органа Републике Србије (провера ће се вршити путем
писаног теста);
– дигитална писменост (провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару);
– пословна комуникација (провера ће се
вршити писаном симилацијом).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компентенције „дигитална писменост”, ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или другу одговарајући
доказ о познавању рада на рачунару, на
траженом нивоу и жели да на основу њега
буде ослобођен тестирање компентенције
– дигитална писменост, неопходно је да уз
пријавни образац (уредно и у потпуности

попуњен у делу „Рад на рачунару“), достави
и тражени доказ у оригиналној или овереној
фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа одлучити да ли може да прихвати доказ који је приложен уместо тестовне
провере.
Информације о материјалима за припрему
кандидата за проверу општих функционалних компентенција могу се наћи на сајту
Основног јавног тужилаштва у Врању: www.
vr.os.jt.rs.
2. Провера посебних функционалних
компентенција: Након пријема извештаја
о резултату провере општих функционалних
компентенција, међу кандидатима који су
испунили мерила за проверу општих функционалних компентенција, врши се провера
посебних функционалних компентенција, и то:
За радно место под редним бројем 1) –
виши тужилачки сарадник:
– Посебна функционална компентенција у
области рада управа у јавном тужилаштву –
(провера ће се вршити писаним путем – тестом).
– Посебна функционална компентенција за
радно место тужилачки помоћник – поседовање знања и вештина за израду нацрта
тужилачких аката (провера ће се вршити
писаним путем).
– Посебна функционална компентеција за
радно место тужилачки помоћник – вештина
управљања преткривичним поступком (провера ће се вршити писаним путем – тестом
и усменим путем – разговор са кандидатом).
За радно место под редним бројем 2) –
записничар:
– Посебна функционална компентенција
у области рада административни послови
(канцелариско пословање, припрема материјала за вођење записника), рада дактилобироа (познавање прописа релевантних
за надлежност и организацију јавних тужилаштва), положен испит за дактилографа I-а
(доказује се уверењем, сертификатом, који
се подноси уз пријаву), провера ће се вршити усменим путем, односно путем разговора
са кандидатом.
– Посебне функционалне компентенције за
радно место записничар, познавање релевантних прописа из делокруга радног места
(Закон о државним службеницима и Правилника о управи у јавним тужилаштвима).
– Посебне функционалне компетенције за
радно место записничар, провера брзине и
тачност куцања – препис и диктат, провера
ће се вршити писаним путем на рачунару.
За радно место под редним бројем 3) –
техничар за ИТ подршку:
– Посебна функционална компентеција у
области рада одељења за информатику и
аналитику у јавном тужилаштву – Оffice
пакет и интернет технологије (провера ће се
вршити писаним путем – тестом и усменим
путем – разговор са кандидатом).
– Посебна функционална компентенција у
области рада одељења за информатику и аналитику у јавном тужилаштву – хардвер (провера ће се вршити писаним путем – тестом и
усменим путем – разговор са кандидатом).
– Познавање прописа релевантних за
надлежност и организацију јавног тужилаштва (провера ће се вршити писаним путем –
тестом и усменим путем – разговором са кандидатом).
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3. Провера понашајних компентенција:
Понашајне компентенције су: управљање
информацијама; управљање задацима и остваривање резултата; оријентација ка учењу
и променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и
интегритет и њихову проверу вршиће дипломирани психолог на основу интервјуа базираног на компентенцијама и упитника
4. Интевју са комисијом и вредновање
кандидата: Процена мотивације за рад
на радном месту и прихватање вредности
државних органа – провераваће се путем
интевјуа са комисијом (усмено). Све наведене компентенције комисија ће проверавати у року од два месеца рачунајући од дана
истека рока за пријаву на оглас по предметном конкурсу. База питања биће објављена
на интернет страници тужилаштва: www.
vr.os.jt.rs.
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА
IV Место рада: Врање, стално седиште, К.
С. Првовенчаног 1.
V Трајање радног односа: Радни однос се
заснива на неодређено време.
VI Општи услови за запослење: држављансто Републике Србије, да је учесник
конкурса пунолетан, да има прописану стручну спрему и да испуњава услове одређене законом и Правилником о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места, да
учеснику конкурса раније није престао радни
однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа; да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (чл. 45 став 1 Закона о
државним службеницима).
VII Образац пријаве на конкурс и докази који се прилажу: Пријава на конкурс
подноси се на Обрасцу пријаве за одговарајуће радно место који је доступан на
интернет станици Основног јавног тужилаштва у Врању: www.vr.os.jt.rs или у штампаној
верзији у Кадровској служби тужилаштва, К.
С. Првовенчаног 1. Образац пријаве мора
бити својеручно потписан. Образац пријаве на конкурс садржи: податке о конкурсу;
личне податке; адресу становања; телефон,
електронску адресу; образовање, стручне
и друге испите подносиоца пријаве који су
услов за заснивање радног односа; податак
о знању рада на рачунару; податке о знању
страног језика; додатне едукације; радно
искуство; посебне услове; добровољно дату
изјаву о припадности националној мањини;
посебне изјаве од значаја за учеђће у конкурсним поступцима у државним органима.
Пријава на јавни конкурс може да се поднети
путем поште или непосредно на адресу: К.
С. Првовенчаног 1. Приликом пријема пријава на јавни конкурс, пријава добија шифру
под којом подносилац пријаве учествује на
јавном конкурсу. Подносилац пријаве биће
обавештен о додељеној шифри у року од три
дана од дана пријема пријаве на начин на
који је у пријави назначио за доставу обавештења.
VIII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном
поступку: Са конкурса чије су пријаве блаБесплатна публикација о запошљавању

говремене, допуштене, разумљиве, потпуне
и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података
наведених у обрасцу пријаве на конкурс,
изборни поступак ће се спровести, о чему ће
учесници конкурса бити обавештени на контакте (адресе или бројеве телефона) које су
навели.
Провера свих компетенција ће се вршити у
просторијама Основног јавног тужилаштва у
Врању, К. С. Првовенчаног 1. Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу
изборног поступка обавештавају се о датуму,
месту и времену спровођења наредне фазе
изборног поступка на контакт (бројеве телефона или имејл-адресе), које наведу у својим
обрасцима пријаве.
IX Остали докази који прилажу само
кандидати који су успешно прошли
фазе изборног поступка пре интервјуа
са комисијом:
– оригинал или оверена фотокопија извода
из матичне књиге рођених;
– оригинал или оверена фотокопија уверења
о држављанству;
– уверење да се против кандидата не води
кривични поступак (не старији од 6 месеци);
– уверење да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (не старије од 6
месеци);
– потврда да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа
(само они кандидати који су радили у државном органу);
– оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема;
– оригинал или оверена фотокопија доказа о
радном искуству у струци (потврде, решења
и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено
радно искуство);
– уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима. Кандидат без положеног државног стручног испита за рад у државним органима пријаму се
на рад под условом да тај испит положе до
окончања пробног рада;
– сертификат или други доказ о познавању
рада на рачунару (уколико поседује исти);
– Образац 1 – Изјаву у којој се кандидат
опредељује да ли ће сам доставити податке о чињеницама о којим се води службена
евиденција или ће то орган учинити уместо
њега.
Одредбама чланова 9 и 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник
Републике Србије” бр 18/2016) прописано је
између осталог да у поступку који се покреће
по захтеву странке орган може да врши увид,
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање,
осим ако странка изричито изјави да ће
податке прибавити сама.
Документ о чињеницама о којима се води
службена евиденција је: извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству,
уверење о положеном правосудном испиту,
уверење о положеном државном стручном
испиту, уверење да се против кандидата не
води кривични поступак и уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и
бржег спровођења изборног поступка.
Кандидати који су успешно прошли фазе
изборног поступка пре интервјуа са комисијом позваће се у року од 5 (пет) радних
дана од дана пријема обавештења приложе
остале доказе који се прилажу у конкурсном
поступку. Кандидати који у остављеном року
не приложе остале доказе који се прилажу у
конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не
испуњавају услове за запослење, писаним
путем се обавештавају да су искључени из
даљег изборног поступка.Докази се достављају на адресу наведену у огласу.
Државни службеник који се пријављује на
јавни конкурс, уместо уверења о држављству
и извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештању
на радно место у органу у коме ради или
решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или
овереној фотокопији код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним
судовима, судским јединицама, пријемним
канцеларијама основних судова, односно
опптинским управама, као поверени посао).
X Рок за подношење пријава: износи 8
(осам) дана од дана оглашавања у периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање „Послови”.
XI Адреса на коју се подносе пријаве на
јавни конкурс: Пријаве се подносе Основном јавном тужилаштву у Врању, К. С. Првовенчаног 1, Врање, са назнаком „Пријава на
јавни конкурс – за извршилачко радно место”
(навести назив радног места за које се подноси пријава).
XII Изборни поступак: Списак кандидата који испуњавају услове за запослење на
радном месту и међу којима се спроводи
изборни поступак, објављује се на интернет
презентацији тужилаштва према шифрама
њихове пријаве.
Кандидате који успешно заврше писмену
проверу општих функционалних компентенција конкурсна комисија ће обавестити о
времену и месту провере посебних функционалних компентенција, а потом и о времену
и месту провере понашајних компентенција
и на крају обавити интервју са кандидатима.
XIII Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Миодраг
Стојановић, кадровски и персонални послови у Основном јавном тужилаштву у Врању,
контакт телефон 064/837-94-62.
Напомене: Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на страном
језику морају бити преведени на српски језик
и оверени од стране овлашћеног судског тумача. Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностранству мора бити
нострификована. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће
одбачене Закључком комисије. Кандидати који
први пут заснивају радни однос у државном
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органу подлежу пробном раду од шест месеци.
Кандидат без положеног државног стручног
испита за рад у државним органима примају
се на рад под условом да тај испит положе до
окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом / правосудним испитом немају предност у изборном
поступку у односу на кандидате без положеног
државног стручног испита.
Свака фаза изборног поступка у селекцији
кандидата биће елиминациона. Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компентенција могу се наћи на сајту Основног
јавног тужилаштва у Врању www.vr.os.jt.rs.
Обавештавају се учесници јавног конкурса
да ће се документација враћати искључиво
на писани захтев учесника.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и
глаголи у овом огласу који су употребљени
у мушком граматичком роду, односе се без
дискриминације и на особе женског пола.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Основног јавног тужилаштва у Врању
www.vr.os.jt.rs, на огласној табли Основног
јавног тужилаштва у Врању, на порталу е-Управе, на интернет презентацији огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови”.

ЗАЈЕЧАР
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НАПРЕДАК”
18230 Сокобања, Хајдук Вељкова 22
тел. 018/830-670

Правни заступник
УСЛОВИ: високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, односно специјалистичким струковним струдијама, по пропису
који уређује високо образовање почев од
10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који уређивао високо образовање почев
до 10.9.2005. године; положен правосудни
испит; пет година радног искуства.

Трговина и услуге
„IDEAL FINANCE” DOO

11070 Нови Београд, Ђорђа Станојевића 12
тел. 060/303-33-96

Књиговођа
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани економиста, пожељно овлашћени
рачуновођа. Радну биографију послати на
e-mail: office@idealfinance.rs, у року од 15
дана од дана објављивања огласа.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

32

| Број 957 | 27.10.2021.

профила из области друмског саобраћаја; са
или без радног искуства.

„ЧИСТА ВОДА” ДОО

Београд – Палилула
11211 Борча, Фокидска 7
тел. 063/220-348

ОСТАЛО: Пријаве кандидата путем телефона
на број: 064/4324-989, контакт особа Ђурђија
Бузадзија. Оглас је отворен 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”.

Физички радник – спремачица
пробни рад од једног месеца

Опис посла: рад у производњи и чишћење.
УСЛОВИ: НК радник, радно искуство до шест
месеци. Радно време 09-17 часова. Пријаве
кандидата путем телефона: 063/220-348,
достављање биографија на адресу фирме.
Рок за пријаву: 60 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови”.

„TECH CON” DOO
11080 Београд, Цара Душана 205а
e-mail. aleksandar.milovac@tech-congroup.com
тел. 062/266-724

Теренски комецијалиста

на одређено време, за рад у Суботици

УСЛОВИ: V или VI степен стручне спреме,
техничког смера; познавање рада на рачунару, Office пакет, возачка дозвола Б категорије, енглески на почетном нивоу. Пробни
рад 12 месеци. Заинтересови кандидати могу
да шаљу своје биографије на горе наведену
имејл-адресу. Ближе информације на контакт
телефон. Оглас остаје отворен до 09.11.2021.
године.

ПР „ОМЕГА МЦ ГРАДЊА”
21000 Нови Сад
Корнелија Станковића 11
e-mail: omegapionir@gmail.com

Административно-пословни секретар
УСЛОВИ: лица са завршеним IV степеном
стручне спреме: административни техничар, правни техничар, економски техничар, потребна основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook),
знање енглеског језика средњи ниво, возачка
дозвола Б категорије. Пријаве кандидата на
e-mail: omegapionir@gmail.com.

„DELHAIZE SERBIA”
ДОО БЕОГРАД
Продавац

место рада: Београд
(Славија и Младеновац)
50 извршилаца

УСЛОВИ: од III степена стручне спреме;
радно искуство: небитно. Рад у сменама.
Трајање конкурса: до 04.11.2021. године.
Начин конкурисања: слање радне биографије (CV) електронском поштом: sladjana.
knezevic@delhaize.rs или позивом на телефоне: 069/8076-333 и 065/3495-234.

„ФАРМАЛОГИСТ” ДОО
11000 Београд, Миријевски булевар 3

Помоћни радник у складишту лекова
на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: III–IV степен стручне спреме;
пожељно радно искуство. Заинтересовани
кандидати пријаву могу послати на e-mail:
milenko.kurbalija@farmalogist.rs. Рок за
пријаву на конкурс је 30.11.2021. године, контакт телефони: 064/820-2308, 064/832-8550.

Радник обезбеђења
и унутрашње контроле
на одређено време

УСЛОВИ: III–IV степен стручне спреме;
пожељно радно искуство на пословима обезбеђења; знање рада на рачунару; поседовање возачке дозволе Б категорије. Заинтересовани кандидати пријаву могу послати на
e-mail: zivojin.nedeljkovic@farmalogist.rs. Рок
за пријаву на конкурс је 30.11.2021. године,
контакт телефон: 064/8692-441.

СТР „РАИЧЕВИЋ”

СУР „РАДА М”

Раковица
11090 Београд, Борска 68 е
тел. 069/1151-325
e-mail: goca755@gmail.com

11000 Београд, Кумодрашка 170

Кувар

Продавац

2 извршиоца

УСЛОВИ: познавање рада на каси; радно
искуство није битно. Рад у сменама.

ВИР ДОО
Борча
Београд, Зрењанински пут 98н
тел. 064/4324-989

УСЛОВИ: I–III степен стручне спреме,
пожељно радно искуство. Заинтересовани
кандидати могу да се јаве на контакт телефон: 011/2466-992. Конкурс остаје отворен
до попуне радног места.

„DELHAIZE SERBIA”
ДОО БЕОГРАД
11070 Нови Београд
Јурија Гагарина 14

Продавац

Контролор техничке исправности
возила

место рада Ивањица
15 извршилаца

УСЛОВИ: да кандидат има најмање завршену
средњу стручну школу у четворогодишњем
или трогодишњем трајању, струке машинске, образовног профила везаног за моторе
и возила или струке саобраћајне, образовног

УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме, без обзира на занимање; радно искуство
пожељно, али не и обавезно; добре вештине комуникације. Заинтересовани кандидати треба да се јаве на тел. 069/8076-333
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и 065/3452-34 (Јелена Петровић) или
да пошаљу свој CV на e-mail: sladjana.
kuzeljevic@delhaize.rs. Рок за пријављивање
је 20.11.2021.

ДОО „АМАН”

Медицина
ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА

11271 Сурчин
Виноградска 52а

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

Продавац – касир

Доктор медицине – изабрани лекар

место рада Јагодина, на одређено време
50 извршилаца

Месар

на одређено време 6 месеци,
након тога на неодређено време
2 извршиоца

место рада Јагодина, на одређено време
8 извршилаца

Опис посла: превентивни и куративни прегледи деце, школске деце, омладине и одраслих.

Радник на деликатесу

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

место рада Јагодина, на одређено време
15 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III степен образовања било
ког занимања; пожељно је радно искуство у
малопродаји на истим или сличним пословима. Рад у сменама. Пријаве за запослење слати на адресу: silvana.kinkela@aman.
co.rs. Особа за контакт: Силвана Кинкела,
011/2260-556 лок. 113. Рок за реализацију
пријаве је 30.11.2021. године.

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ
„GRANDE ADRIATIC FOOD”

16000 Лесковац, Текстилна 38
тел. 060/6464-028
e-mail: violeta.klisaric@elite-academy.rs

Шеф магацина

за радно место у Кули

Опис посла: организација рада магацина и
магационера, контрола пријема и отпреме
робе.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, складиштар или IV степен стручне спреме без
обзира на занимање са радним искуством.
Рад у сменама.

Магационер

за радно место у Кули

Опис посла: одвајање, припрема робе у
хладњачи, утовар у камионе – хладњача,
пријем робе.
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, магационер или III степен стручне спреме без обзира
на занимање. Рад у сменама.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу
своје пријаве за запослење да пошаљу путем
мејла на горе наведену адресу или да се
јаве послодавцу путем телефона на број:
060/6464-028. Рок за пријаву је 30.11.2021.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Бесплатна публикација о запошљавању

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел: 034/50-52-73

Програмер – инжењер

за потребе Службе за организацију,
планирање, евалуацију и медицинску
информатику, пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл.
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС 113/17,
95/18) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији
послова у Универзитетском клиничком центру Крагујевац. Посебан услов за заснивање
радног односа за послове је: радно искуство
у трајању од 2 године у наведеној служби
здравствене установе на терцијарном нивоу
здравствене заштите. Уз пријаву се подносе у
оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; уверење о држављанству
РС; извод из матичне књиге рођених; извод
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратка биографија
са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом; као доказ о радном искуству треба
да доставе доказ/потврду о радном стажу у
струци од стране надлежне службе. Приликом
заснивања радног односа, изабрани кандидат
је дужан да достави: лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за послове
за које се заснива радни однос; доказ да се
против кандидата не води кривични поступак,
да оптужница није ступила на правну снагу и
да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење
надлежне полицијске управе или полицијске
станице). Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене документе у захтеваном
року, са њим се неће засновати радни однос.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе
избора за пријем у радни однос. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Универзитетски клинички центар Крагујевац. Рок за подношење

пријава је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови” Националне службе
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни
резултати конкурса биће објављени на сајту
Универзитетског клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне
документације. Телефон за контакт 034/5052-73. Пријаве се подносе лично, у затвореној
коверти, преко писарнице Универзитетског
клиничког центра Крагујевац или путем поште
на горенаведену адресу. Обавезно назначити
за које се радно место конкурише „Пријава на
оглас за пријем у радни однос за радно место
____ (навести тачан профил за који кандидат
подноси пријаву)”.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛЕНКО МАРИН”
15300 Лозница, Болничка 65

Медицинска сестра – техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште
услове прописане законом; завршена средња
медицинска школа; положен стручни испит,
лиценца за рад. Кандидати уз пријаву на
оглас треба да приложе следеће доказе о
испуњавању услова: оригинал или оверену
копију дипломе о завршеној средњој медицинској школи; оригинал или оверену копију
уверења о положеном стручном испиту,
решење о лиценци издато од Коморе медицинских сестара и техничара. Рок за подношење пријава са краћом биографијом и доказима о испуњености услова је 8 дана од дана
објављивања огласа. Пријаве се подносе
поштом на адресу Дома здравља, са назнаком „За оглас – не отварати” или директно у
управу Дома здравља, сваког радног дана од
7 до 15 часова. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ „ОЗРЕН”
СОКОБАЊА
18230 Сокобања, Насеље Озрен бб
тел. 018/830-927

Домар / мајстор одржавања у
ложионици

на одређено време ради замене
привремено одсутног радника на
боловању

УСЛОВИ: средње образовање, положен
стручни испити за рад са судовима под притиском (за послове руковања постројењем
у котларници). Као доказе о испуњености
ових услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом; оверену
фотокопију дипломе о завршеној средњој
школи; оверену фотокопију уверења о завршеној обуци за рад са судовима под притиском. Пријаве кандидата које не садрже
тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране. Пријаве које
пристигну по истеку овог рока сматраће се
неблаговременим и неће бити разматране.
Пријаве на оглас достављати у затвореним
ковертама путем поште на адресу: Специјална болница за плућне болести „Озрен” Сокобања, Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, уз
напомену „Пријава на оглас за ложача” или
лично у просторијама болнице.
27.10.2021. | Број 957 |
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ДОМ ЗДРАВЉА ЧОКА
23320 Чока, Сенћанска 3
тел. 0230/471-703, 471-066
e-mail: dzcoka@dzcoka.com

Начелник

у Служби за лабoраторијску и другу
дијагностику, на одређено време

УСЛОВИ: магистар фармације – медицински
биохемичар / магистар фармације специјалиста медицинске биохемије. Поред општих
услова предвиђених законом, захтева се
високо образовање: на интегрисаним академским студијама, по пропису које уређује
високо образовање почев од 10.09.2005.
године; на основним студијама у трајању од
најмање 5 (пет) година по пропису који је
уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године; положен стручни испит; поседовање
лиценце за рад; најмање 6 месеци радног
искуства у звању магистра фармације; положен вожачки испит за Б категорију.
ОСТАЛО: Као доказе о испуњености услова
уз пријаву обавезно доставити: кратку биографију; фотокопију личне карте; оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању (фармацеутски факултет);
оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за рад; доказ о радном искуству (најмање
6 месеци радног искуства у звању магистра
фармације); фотокопију возачке дозволе.
Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана
објављивања. Одлука о избору кандидата ће
бити донета у року од 10 дана од дана истека
рока за подношење пријава. Поднета документација се задржава. Кандидати пријаве са
конкурсном документацијом могу доставити
лично Кадровској служби ДЗ Чока или могу
послати поштом на горнаведену адресу, са
назнаком „Пријава на оглас”. Документација
која није предата у временском року од 30
дана од дана објављивања огласа неће бити
узете у разматрање као ни конкурсна документација која је непотпуна.

ДОМ ЗДРАВЉА ЧОКА
23320 Чока, Сенћанска 3
тел. 0230/471-703, 471-066
e-mail: dzcoka@dzcoka.com

Доктор медицине изабрани лекар
у Служби за здравствену заштиту
одраслих становника,
на одређено време

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
законом, захтева се високо образовање: на
интегрисаним академским студијама, по пропису које уређује високо образовање почев
од 10.09.2005. године; на основним студијама у трајању од најмање 5 година по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године; положен стручни испит;
поседовање лиценце за рад; најмање шест
месеци радног искуства у звању доктора
медицине; положен вожачки испит за Б категорију.
ОСТАЛО: Као доказе о испуњености услова
уз пријаву обавезно доставити: кратку биографију, фотокопију личне карте, оверену
фотокопију дипломе о завршеном високом
образовању (медицински факултет), оверену
фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, оверену фотокопију лиценце за рад,
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фотокопију возачке дозволе. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања огласа. Одлука о избору кандидата ће
бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава. Кандидати
који не буду изабрани не могу да захтевају
повраћај конкурсне документације. Кандидати пријаве са конкурсном документацијом
могу доставити лично Кадровској служби ДЗ
Чока или могу послати поштом на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на оглас”.
Документација која није предата у временском року од 15 дана од дана објављивања
огласа неће бити узете у разматрање као ни
конкурсна документација која је непотпуна.

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

ва је 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови” Националне службе
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни
резултати конкурса бити објављени на сајту
Универзитетског клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне
документације. Контакт телефон: 034/505273. Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти преко писарнице Универзитетског клиничког центра Крагујевац или путем
поште на адресу: Универзитетски клинички
центар Крагујевац, 34000 Крагујевац, Змај
Јовина 30. Обавезно назначити за које се
радно место конкурише: „Пријава на оглас
за пријем у радни однос за радно место ____
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

Радник на обезбеђењу

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

средња стручна спрема,
на одређено време од 12 месеци,
пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл.
гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС,
85/18) и посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој организацији са систематизацијом радних места Универзитетског
клиничког центра Крагујевац. Посебан услов
за заснивање радног односа за послове је:
радно искуство у трајању од најмање 6 месеци на наведеним пословима у здравственој
установи на терцијарном нивоу здравствене
заштите. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:
диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; лиценца за вршење специјалистичких послова службеника обезбеђења са или без оружја; уверење о
држављанству РС; извод из матичне књиге
рођених; извод из матичне књиге венчаних
(ако је кандидат променио презиме); Кратку
биографију са адресом, контакт телефоном,
имејл-адресом; као доказ о радном искуству
треба да доставе доказ/потврду о радном
стажу у струци од стране надлежне службе.
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања радног
односа, изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос; доказ да се против
кандидата не води кривични поступак, да
оптужница није ступила на правну снагу и да
није покренута истрага (уверење надлежног
суда); уверење да кандидат није осуђиван
за кривична дела која га чине неподобним
за рад у здравственој установи (уверење
надлежне полицијске управе или полицијске
станице). Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном
року, са њим се неће засновати радни однос.
На радне односе засноване по окончаном
конкурсу примењиваће се важећа Уредба о
коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама. Пријавом
на оглас кандидат даје своју сагласност за
обраду података о личности у сврхе избора
за пријем у радни однос. Подаци се не могу
користити у друге сврхе. Подацима рукује и
податке обрађује Универзитетски клинички
центар Крагујевац. Рок за подношење прија-

Струковни виши медицински
техничар општег смера

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

Медицински техничар општег смера

IV степен, за потребе Клинике за
општу хирургију, на одређено време до
повратка запосленог са дужег одсуства,
пробни рад од 3 месеца

Педијатријски техничар

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

Педијатријски техничар

IV степен, за потребе Клинике за
педијатрију, на одређено време до
повратка запосленог са дужег одсуства,
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл.
гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и
113/17, 95/2018) и посебни услови утврђени
Правилником о организацији и систематизацији послова у Универзитетском клиничком
центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе
у оригиналу или овереној копији следећа
документа: диплома о стеченом образовању
одговарајућег профила; сведочанства за
сваки разред средње школе за радна места медицинског техничара општег смера и
педијатријских техничара; уверење о положеном стручном испиту одговарајућег профила; уверење о држављанству РС; извод
из матичне књиге рођених; извод из матичне
књиге венчаних (ако је кандидат променио
презиме); кратка биографија са адресом,
контакт телефоном, e-mail адресом. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на
разговор. Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави:
лекарско уверење као доказ о здравственој
способности за послове за које се заснива
радни однос; доказ да се против кандидата
не води кривични поступак, да оптужница
није ступила на правну снагу и да није покре-
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нута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у
здравственој установи (уверење надлежне
полицијске управе или полицијске станице); дозволу за рад – лиценцу коју је издала
надлежна комора (ако је кандидат у радном
односу) или решење о упису у комору (ако
кандидат није у радном односу) за радно
место. Кандидати су дужни да наведу за које
радно место конкуришу. Уколико изабрани
кандидат не достави горенаведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података
о личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге
сврхе. Подацима рукује и податке обрађује
Универзитетски клинички центар Крагујевац.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту Универзитетског
клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs).
Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.
Телефон за контакт 034/50-52-73. Пријаве се
подносе лично, у затвореној коверти, преко
писарнице Универзитетског клиничког центра Крагујевац или путем поште на адресу:
Универзитетски клинички центар Крагујевац,
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30. Обавезно
назначити за које се радно место конкурише:
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за
радно место ____ (навести тачан профил за
који кандидат подноси пријаву)”.

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

Помоћни радник на нези болесника
на осталим болничким одељењима
основна школа, на одређено време
од 18 месеци, пробни рад од 3 месеца
6 извршилаца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл.
гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и
113/17) и посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој организацији са
систематизацијом радних места Универзитетског клиничког центра Крагујевац. Посебан услов за заснивање радног односа за
послове је: радно искуство у здравственој
установи терцијарног нивоа здравствене
заштите. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:
диплома завршене основне школе; уверење
о држављанству РС; извод из матичне књиге
рођених; извод из матичне књиге венчаних
(ако је кандидат променио презиме); кратка
биографија са адресом, контакт телефоном,
е-маил адресом; као доказ о радном искуству
(укључујући стручно оспособљавање и
усавршавање) кандидати треба да доставе доказ/потврду о радном стажу од стране
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО). Кандидати који уђу у
ужи избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања радног односа, изабрани
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности
Бесплатна публикација о запошљавању

за послове за које се заснива радни однос;
доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила
на правну снагу и да није покренута истрага
(уверење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га
чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе
или полицијске станице). Уколико изабрани
кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће
засновати радни однос. На радне односе
засноване по окончаном конкурсу примењиваће се важећа Уредба о коефицијентима за
обрачун и исплату плата запослених у јавним службама. Пријавом на оглас кандидат
даје своју сагласност за обраду података о
личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге
сврхе. Подацима рукује и податке обрађује
Универзитетско клинички центар Крагујевац.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Коначни резултати конкурса бити објављени на сајту Универзитетског
клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.
rs). Кандидати који не буду изабрани могу
захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт телефон 034/50-52-73. Пријаве
се подносе лично затвореној коверти преко
писарнице Универзитетског клиничког центра Крагујевац или путем поште на адресу:
Универзитетско клинички центар Крагујевац,
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30. Обавезно
назначити за које се радно место конкурише:
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за
радно место ___ (навести тачан профил за
који кандидат подноси пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/50-52-73

Помоћни радник на нези болесника
на осталим болничким одељењима
основна школа, на одређено време од
6 месеци, пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл.
гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и
113/17) и посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој организацији са систематизацијом радних места Универзитетског
клиничког центра Крагујевац. Посебан услов
за заснивање радног односа за послове је:
радно искуство у здравственој установи
терцијарног нивоа здравствене заштите. Уз
пријаву се подносе у оригиналу или овереној
копији следећа документа: диплома завршене основне школе; уверење о држављанству
РС; извод из матичне књиге рођених; извод
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат
променио презиме); кратка биографија са
адресом, контакт телефоном, имејл адресом.
Као доказ о радном искуству (укључујући
стручно оспособљавање и усавршавање)
кандидати треба да доставе доказ/потврду о радном стажу од стране Републичког
фонда за пензијско и инвалидско осигурање
(ПИО). Кандидати који уђу у ужи избор биће
позвани на разговор. Приликом заснивања
радног односа, изабрани кандидат је дужан
да достави: лекарско уверење као доказ о

здравственој способности за послове за које
се заснива радни однос; доказ да се против
кандидата не води кривични поступак, да
оптужница није ступила на правну снагу и да
није покренута истрага (уверење надлежног
суда); уверење да кандидат није осуђиван
за кривична дела која га чине неподобним
за рад у здравственој установи (уверење
надлежне полицијске управе или полицијске
станице). Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном
року, са њим се неће засновати радни однос.
На радне односе засноване по окончаном
конкурсу примењиваће се важећа Уредба о
коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама. Пријавом
на оглас кандидат даје своју сагласност за
обраду података о личности у сврхе избора
за пријем у радни однос. Подаци се не могу
користити у друге сврхе. Подацима рукује и
податке обрађује Универзитетско клинички
центар Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови” Националне службе
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни
резултати конкурса бити објављени на сајту
Универзитетског клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт телефон 034/5052-73. Пријаве се подносе лично затвореној
коверти преко писарнице Универзитетског
клиничког центра Крагујевац или путем
поште на адресу: Универзитетско клинички
центар Крагујевац, 34000 Крагујевац, Змај
Јовина 30. Обавезно назначити за које се
радно место конкурише: „пријава на оглас за
пријем у радни однос за радно место ____
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)”.

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

Референт писарнице

средња стручна спрема – IV степен, за
потребе Службе за правне и економскофинансијске послове, на одређено
време од 12 месеци, пробни рад
од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл.
гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС,
113/17, 95/18) и посебни услови утврђени
Правилником о унутрашњој организацији
са систематизацијом радних места Универзитетског клиничког центра Крагујевац.
Посебан услов за заснивање радног односа
за послове је: радно искуство у трајању од
најмање 6 (шест) месеци у наведеној служби
здравствене установе на терцијарном нивоу
здравствене заштите. Уз пријаву се подносе у
оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; уверење о држављанству
РС; извод из матичне књиге рођених; извод
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат
променио презиме); кратка биографија са
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом.
Као доказ о радном искуству треба да доставе доказ/потврду о радном стажу у струци од
стране надлежне службе. Кандидати који уђу
у ужи избор биће позвани на разговор. При27.10.2021. | Број 957 |
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ликом заснивања радног односа, изабрани
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности
за послове за које се заснива радни однос;
доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила
на правну снагу и да није покренута истрага
(уверење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га
чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе
или полицијске станице). Уколико изабрани
кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће
засновати радни однос. На радне односе
засноване по окончаном конкурсу примењиваће се важећа Уредба о коефицијентима за
обрачун и исплату плата запослених у јавним службама. Пријавом на оглас кандидат
даје своју сагласност за обраду података о
личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге
сврхе. Подацима рукује и податке обрађује
Универзитетски клинички центар Крагујевац.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Коначни резултати конкурса бити објављени на сајту Универзитетског
клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs).
Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.
Контакт телефон 034/505-273. Пријаве се
подносе лично, у затвореној коверти преко
писарнице Универзитетског клиничког центра Крагујевац или путем поште на адресу:
Универзитетски клинички центар Крагујевац,
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30. Обавезно
назначити за које се радно место конкурише:
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за
радно место ____ (навести тачан профил за
који кандидат подноси пријаву)”.

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

Референт уписа болесника

средња школска спрема, за потребе
Одељења фактурисања са уписом
болесника Службе за правне и
економско-финансијске послове,
на одређено време од 12 месеци,
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл.
гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС,
113/17, 95/18) и посебни услови утврђени
Правилником о унутрашњој организацији
са систематизацијом радних места Универзитетског клиничког центра Крагујевац.
Посебан услов за заснивање радног односа
за послове је: радно искуство у трајању од
најмање 6 (шест) месеци у наведеној служби
здравствене установе на терцијарном нивоу
здравствене заштите. Уз пријаву се подносе у
оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; уверење о држављанству
РС; извод из матичне књиге рођених; извод
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат
променио презиме); кратка биографија са
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом.
Као доказ о радном искуству треба да доста-
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ве доказ/потврду о радном стажу у струци од
стране надлежне службе. Кандидати који уђу
у ужи избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања радног односа, изабрани
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности
за послове за које се заснива радни однос;
доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила
на правну снагу и да није покренута истрага
(уверење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га
чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе
или полицијске станице). Уколико изабрани
кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће
засновати радни однос. На радне односе
засноване по окончаном конкурсу примењиваће се важећа Уредба о коефицијентима за
обрачун и исплату плата запослених у јавним службама. Пријавом на оглас кандидат
даје своју сагласност за обраду података о
личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге
сврхе. Подацима рукује и податке обрађује
Универзитетски клинички центар Крагујевац.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Коначни резултати конкурса бити објављени на сајту Универзитетског
клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.
rs). Кандидати који не буду изабрани могу
захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт телефон: 034/505-273. Пријаве
се подносе лично затвореној коверти преко
писарнице Универзитетског клиничког центра Крагујевац или путем поште на адресу:
Универзитетски клинички центар Крагујевац,
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30. Обавезно
назначити за које се радно место конкурише:
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за
радно место ____ (навести тачан профил за
који кандидат подноси пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

адресом, контакт телефоном, имејл-адресом;
Као доказ о радном искуству треба да доставе доказ/потврду о радном стажу у струци од
стране надлежне службе. Кандидати који уђу
у ужи избор биће позвани на разговор.Приликом заснивања радног односа, изабрани
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности
за послове за које се заснива радни однос;
доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила
на правну снагу и да није покренута истрага
(уверење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га
чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе
или полицијске станице). Уколико изабрани
кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос. На радне односе засноване по окончаном конкурсу примењиваће се
важећа Уредба о коефицијентима за обрачун
и исплату плата запослених у јавним службама. Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Универзитетски клинички центар Крагујевац. Рок за
подношење пријава је осам (8) дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Коначни резултати конкурса бити објављени на сајту Универзитетског
клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.
rs). Кандидати који не буду изабрани могу
захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт телефон: 034/505-273. Пријаве
се подносе лично затвореној коверти преко
писарнице Универзитетског клиничког центра Крагујевац или путем поште на адресу:
Универзитетски клинички центар Крагујевац,
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30. Обавезно
назначити за које се радно место конкурише:
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за
радно место ____. (навести тачан профил за
који кандидат подноси пријаву)”.

ДОМ ЗДРАВЉА БРУС
37220 Брус, Краља Петра I 9

34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/50-52-73

1) Доктор медицине, изабрани лекар

Мајстор одржавања

средња стручна спрема, електросмер,
Служба за техничке послове,
на одређено време од 12 месеци,
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл.
гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС,
113/17, 95/18) и посебни услови утврђени
Правилником о унутрашњој организацији
са систематизацијом радних места Универзитетског клиничког центра Крагујевац.
Посебан услов за заснивање радног односа
за послове је: радно искуство у трајању од
најмање 6 (шест) месеци у наведеној служби
здравствене установе на терцијарном нивоу
здравствене заштите. Уз пријаву се подносе у
оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; уверење о држављанству
РС; извод из матичне књиге рођених; извод
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат
променио презиме); кратка биографија са

у Служби опште медицине са ХМП,
кућним лечењем поливалентном
патронажом и стационаром
4 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академским студијама, по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10 септембра 2005. године; стручни
испит; лиценца; најмање шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине.

2) Доктор медицине, изабрани лекар
у Одељењу за здравствену заштиту деце
и школске деце

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академским студијама, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама
у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до
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10. септембра 2005. године; стручни испит;
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

3) Медицинска сестра – техничар на
стационару
у Одељењу за секундарну здравствену
заштиту – стационару

УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит;
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре – тахничара.

4) Возач у хитној медицинској
помоћи

у Одељењу хитне медицинске помоћи

УСЛОВИ: средње/ниже образовање; возачка
дозвола Б категорије, испуњеност здравствених услова за рад возача професионалаца.
Кандидати за радна места 1, 2 и 3 уз пријаву на оглас достављају: доказ о завршеном образовању(фотокопија), доказ
о стручном испиту (фотокопија), лиценцу (фотокопија), доказ о радном искуству
(фотокопије уговора о стручном усавршавању – обављању приправничког стажа
или фотокопију уговора о раду или потврду
послодавца о стеченом радном искуству),
кратку биографију.
Кандидати за радно место 4 уз пријаву
на оглас достављају: доказ о завршеном
образовању (фотокопија), возачку дозволу
(фотокопија), лекарско уверење о испуњености здравствених услова за рад возача
професионалаца (не старији од 3 године),
кратку биографију.
ОСТАЛО: Документа којима се доказује
испуњеност услова са кратком биографијом
доставити лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава по огласу
за заснивање радног односа на неодређено
време”, најкасније у року од 8 дана рачунајући од наредног дана од дана објављивања огласа на интернет страници Министарства здравља. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Достављена
документација се не враћа. Одлука о избору
кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља Брус, а изабрани кандидат
биће и лично обавештен телефонским путем.

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
„Оглас”, у року од 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе запошљавања. Изабрани кандидати су у обавези
да доставе лекарско уверење о општој здравственој способности. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СОКОБАЊА”

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

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

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

Оглас објављен 22.09.2021. године у публикацији „Послови” поништава се у целости.

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

Доктор медицине

на одређено време по основу замене
до повратка радника са боловања, за
потребе Одсека за образовну делатност
и едукацију запослених

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„КОВИН” У КОВИНУ

УСЛОВИ: најмање 6 (шест) месеци радног
искуства у звању доктора медицине; положен стручни испит; познавање рада на рачунару; познавање најмање једног светског
језика; лиценца; просечна оцена на студијама преко 8,00; пожељно је искуство из
педијатријске радиологије.

Лабораторијски техничар

Виши радиолошки техничар у
дијагностици

26220 Ковин, Цара Лазара 253

на одређено време због привремене
спречености за рад преко 30 дана,
трудничког боловања, породиљског
боловања и одусуства са рада ради
неге детета

УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит;
лиценца; најмање 6 месеци радног искуства
у наведеном звању. Кандидати морају предати: кратку биографију (ЦВ); пријаву на
оглас; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверена фотокопија лиценце; оверену фотокопију дипломе
о завршеном средњем образовању у звању
наведеног у огласу. Напомена: у пријави на
оглас, поред осталих података, кандидат треба да да своју сагласност за обраду података
Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време по основу замене
до повратка радника са боловања, за
потребе Одсека за општу радиологију

УСЛОВИ: високо образовање, виши радиолошки техничар; положен стручни испит;
најмање 6 (шест) месеци радног искуства у
наведеном звању; лиценца.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе:
кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању; фотокопију дипломе
о положеном стручном испиту; фотокопију
лиценце; фотокопију радне књижице или
другог доказа о радном искуству кандидата

(уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на
разговор ради пружања додатних података
који могу бити важни за одлуку о пријему
претходно искуство о раду, додатно образовање или способљеност, дужина трајања
школовања и сл.). Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе
лекарско уверење као доказ о здравственој
способности за послове за које се примају.
Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену адресу Клинике, са назнаком радног
места за које се конкурише. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Виша медицинска сестра

за контролу квалитета здравствене
заштите у дому здравља, у Служби
за консултативно-специјалистичку
делатност, Одељење за социјалну
медицину, за здравствену статистику
и информатику, Одсек за медицинску
статистику

УСЛОВИ: виша медицинска школа / висока
здравствена школа, положен стручни испит,
дозвола за рад – лиценца, најмање 3 године
и 6 месеци радног искуства. Кандидати су у
обавези да уз пријаву доставе: фотокопију
дипломе о вишој/високој медицинској школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, дозволу за рад – лиценцу, кратку
биографију са адресом и контакт телефоном.
Рок за подношење понуда је 8 дана од дана
објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити
позвани на разговор ради пружања додатних
информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему. Кандидат који буде
изабран, пре закључивања уговора дужан је
да достави доказ о здравственој способности
за рад на наведеним пословима. Одлука о
избору ће бити објављена на огласној табли
поред писарнице у приземљу Дома здравља
Раковица, Краљице Јелене 22, Београд. Пријаве слати поштом на адресу: Дом здравља
Раковица, 11090 Београд, Краљице Јелене 22,
са назнаком „За оглас” или лично доставити у
писарницу Дома здравља Раковица

ПОЛИКЛИНИКА
„SOLAR MEDICAL CENTER”

11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 20љ
тел. 011/630-333, 065/296-75-37

Доктор медицине – хирург
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме у наведеном занимању, радно искуство 12 месеци.

Медицинска сестра – техничар
УСЛОВИ: VII, VI или IV степен стручне
спреме, радно искуство 12 месеци, лиценца КМСТРС, пожељно познавање козметичких третмана, познавање рада на рачунару (Excel, Word), знање енглеског језика
(средњи ниво).
ОСТАЛО: Пријаве слати на e-mail: info@
solarmedical.rs до 01.12.2021. године.
27.10.2021. | Број 957 |
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ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”
Београд, Кнез Данилова 16

Возач возила Б категорије
УСЛОВИ: средње образовање, III или IV степен стручне спреме, изузетно: основно образовање и радно искуство на тим пословима
стечено до дана ступања на снагу ове уредбе; возачка дозвола Б категорије. Уз молбу
приложити: биографију, фотокопију дипломе
о завршеној школи, фотокопију возачке дозволе и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају
кандидатима.
Опис послова: обавља све послове возача
у Дому здравља, води евиденцију пређених километара и утрошка горива и мазива, обавља све послове на прању, чишћењу
одржава чистоћу паркинг преостора у оквиру
организационе јединице, врши дневне прегледе возила пре, за време и после употребе; ради и друге послове из делокруга своје
струке по налогу непосредног руководиоца
и начелника службе којима је одговоран за
свој рад. Превоз корисника по налогу непосредног руководиоца; управља моторним
возилом по налогу руководиоца; води евиденцију о употреби моторног возила, пређеној километражи, потрошњи горива и мазива; припрема путни налог за коришћење
возила; одржава возила у уредном и исправном стању; контролише исправност возила и
уговара поправке возила у сервисним радионицама.

Виша медицинска сестра – техничар
у амбуланти
УСЛОВИ: високо образовање медицинске
струке, општи смер на основним студијама
првог степена (струковне/академске) по пропису који уређује високо образовање, почев
од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање две
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године;
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању више, односно
струковне медицинске сестре; познавање
рада на рачунару (основни пакет MS Office и
Windows окружење); предвиђен пробни рад
у трајању од три месеца. Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце и
фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.
Опис послова: планира и пружа услуге
здравствене неге и подршке пацијентима,
у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију; спроводи
план здравствено-васпитног рада вишег и
средњег медицинског кадра; сачињава план
стручног усавршавања медицинских сестара у служби; прати медицинска достигнућа
и предлаже нове методе рада у здравственој нези; израђује месечне, тромесечне,
шестомесечне и годишње извештаје за све
лекаре (превентива и куратива) и завршни
годишњи извештај, ради све послове описане код медицинске сестре-техничара са
средњом спремом, стара се о правилном
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чувању, утрошку и роковима важности лекова, одговорна је за потрошњу и залихе ампулираних лекова, вакцина и санитетског материјала; врши обуку приправника и млађих
техничара, фактурише пружене здравствене
услуге; ради и остале медицинске и административне послове из домена своје струке по
налогу одговорне сестре, за свој рад одговара одговорној медицинској сестри, непосредном руководиоцу и начелнику службе.

Социјални радник у заштити
менталног здравља
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање из области
социјалног рада на студијама другог степена
(мастер академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; изузетно: више
образовање у трајању од две године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године и радно искуство
на тим пословима до дана ступања на снагу
ове уредбе; стручни испит, у складу са законом познавање рада на рачунару (основни
пакет MS Office и Windows окружење); предвиђен пробни рад у трајању од три месеца.
Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију
возачке дозволе и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које
се не враћају кандидатима.
Опис послова: узима социјалну анамнезу
и обавља саветодавни рад са пацијентом;
ради на детекцији и решавању социјалних
проблема пацијента; обавља индивидуални
и групни социотерапијски третман; учествује
у саветодавном раду са породицом пацијента; прати изречене мере обавезног психијатријског лечења на слободи за сваког
конкретног пацијента у сарадњи са надлежним лекаром пацијентом; сарађује са службама социјалне заштите и другим институцијама – интеревнише преко надлежног
органа старатељства, домова за стара лица,
психијатријских, хуманитарних и других установа као и организација и фирми; обавља
здравствено-васпитни рад према плану рада
службе, фактурише здравствене услуге које
пружа и води прописану документацију о
свом раду; обавља и друге послове из своје
струке по налогу непосредног руководиоца
и начелника службе којима је одговоран за
свој рад.

Техничар инвестиционог и техничког
одржавања уређаја и опреме
УСЛОВИ: најмање средње образовање;
познавање рада на рачунару (основни пакет
MS Office и Windows окружење); предвиђен
пробни рад у трајању од три месеца. Уз
молбу приложити: биографију, фотокопију
дипломе о завршеној школи, фотокопију
возачке дозволе и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које
се не враћају кандидатима.
Опис послова: обавља све административне
послове (карнет, превоз, прековремени рад,
план дежурстава, плаћена одсуства), обавља
све послове на отварању и обради радних
налога и води дневне евиденције о раду,

врши аналитичку обраду и контролу и ради
извештаје о утрошку горива, обавља административни део посла набавки и ангажовања сервиса, врши дневну анализу нереализованих радних налога, припрема месечни
извештај реализације радних налога, припрема месечни извештај утрошка техничког
материјала, припрема евиденцију за осигурање имовине (објекта, опреме), води евиденцију техничке документације припрема
инвестиционо-техничку документацију, предмер и предрачун радова за извођење потребних радова на објектима, припрема потребну документацију за поступак набавки, ради
остале послове који су му сродни по структури радног места и искуствено-практичним
знањима, по налогу начелника службе, којем
одговара за свој рад.

Доктор медицине изабрани лекар
за одрасле

на одређено време до повратка одсутне
запослене (одржавање трудноће /
породиљско)
3 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање – медицински факултет: на интегрисаним академским
студијама, по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005.
године; на основним студијама у трајању
од најмање пет година, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; положен стручни испит;
лиценца, најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине, познавање
рада на рачунару (основни пакет MS Office и
Windows окружење), предвиђен пробни рад
у трајању од три месеца.

Доктор медицине изабрани лекар
за одрасле
УСЛОВИ: високо образовање – медицински факултет: на интегрисаним академским
студијама, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005.
године; на основним студијама у трајању
од најмање пет година, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; положен стручни испит;
лиценца, најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине; познавање
рада на рачунару (основни пакет MS Office и
Windows окружење); предвиђен пробни рад
у трајању од три месеца.
Опис посла: доктор медицине изабрани
лекар за одрасле – организује и спроводи
мере на очувању и унапређењу здравља
појединаца и породице; ради на откривању
и сузбијању фактора ризика за настанак
болести, односно, на спровођењу скрининг програма у складу с посебним програмима донетим у складу са прописима и
планом рада службе; врши дијагностику и
благовремено лечење пацијената; указује
хитну медицинску помоћ; упућује пацијента
у одговарајућу здравствену установу према
медицинским индикацијама, односно код
лекара специјалисте и усклађује мишљења
и предлоге за наставак лечења пацијента;
прописује лекове и медицинска средства;
спроводи здравствену заштиту из области
менталног здравља у смислу превенције у
оквиру прописаног скрининга, ране дијагностике поремећаја, упућивања на специјалистичко консултативни преглед, прописивање
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препоручене терапије и упућивање на виши
ниво здравствене заштите у поступку остваривања здравствене заштите изабрани лекар
упућује пацијента на секундарни и терцијарни ниво; на основу мишљења доктора медицине специјалисте одговарајуће гране медицине упућује пацијента на терцијарни ниво;
води потпуну медицинску документацију о
здравственом стању пацијента, фактурише
здравствене услуге које пружа; даје оцену
радне способности и упућује на лекарску и
инвалидску комисију, ради у комисијама и на
посебним програмима, издаје стручно мишљење, лекарско уверење, на лични захтев и
на службени захтев код одређених случајева
болести и повреда, у стручном раду је самосталан и одговоран за координаторни рад у
својој јединици, прати и предлаже измене
у процедуралном раду у оквиру акредитацијских стандарда, обавља и друге послове
из делокруга своје струке по налогу непосредног руководиоца и начелника службе
којима је одговоран за свој рад.

Доктор медицине специјалиста
изабрани лекар за жене
УСЛОВИ: високо образовање – медицински
факултет: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године
и завршена специјализација из гинекологије и акушерства; на основним студијама у
трајању од најмање пет година по пропису
који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године и завршена специјализација из гинекологије и акушерства.
Радно искуство/ стручни испит; лиценца;
специјалистички испит; најмање три године
и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.познавање рада на рачунару
(основни пакет MS Office и Windows окружење); предвиђен пробни рад у трајању од
три месеца.
Опис посла: организује и спроводи мере на
очувању и унапређењу здравља појединаца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести,
односно, на спровођењу скрининг програма
у складу с посебним програмима донетим у
складу са прописима и планом рада службе;
врши дијагностику и благовремено лечење
пацијената; указује хитну медицинску помоћ;
упућује пацијента у одговарајућу здравствену установу према медицинским индикацијама, односно код лекара специјалисте и
усклађује мишљења и предлоге за наставак
лечења пацијента; прописује лекове и медицинска средства. У поступку остваривања
здравствене заштите изабрани лекар упућује
пацијента на секундарни и терцијарни ниво;
на основу мишљења доктора медицине специјалисте одговарајуће гране медицине
упућује пацијента на терцијарни ниво; води
потпуну медицинску документацију о здравственом стању пацијента, фактурише здравствене услуге које пружа; први и поновни
гинеколошки преглед, колпоскопски преглед,
узимање размаза и микроскопирање препарата за ПА, палпаторни преглед дојке, први
и поновни преглед трудница, после порођаја,
контролни лекарски преглед, скрининзи, превентивни прегледи, благовремено дијагностиковање и лечења гинеколошких обољења
и поремећаја, ултразвучна дијагностика
(труднице гинекологија), ради све прегледе
из домена струке, води порођај код хитних
Бесплатна публикација о запошљавању

пацијената у ДЗ, врши прегледе и даје мишљења на захтев инвалидских и пензијских
комисија, фактурише пружене здравствене
услуге, води медицинску документацију ради
и друге послове из домена своје струке по
налогу непосредног руководиоца и начелника службе, којима је и одговоран за свој рад.

Доктор медицине специјалиста
у специјалистичкој делатности –
оториноларингологија
УСЛОВИ: високо образовање, медицински факултет: на интегрисаним академским
студијама, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005.
године и завршена специјализација из оториноларингологије; на основним студијама у
трајању од најмање пет година, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године и завршена специјализација из оториноларингологије; стручни
испит; лиценца; специјалистички испит; најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине; познавање
рада на рачунару (основни пакет MS Office и
Windows окружење); предвиђен пробни рад
од три месеца.
Опис посла: врши превентивне и куративне
оториноларинголошке прегледе пацијената и даје своје мишљење, врши испитивање
функције вестибуларног и кохлеарног апарата на захтев ординирајућег доктора, пружање хитне медицинске помоћи (зауставља
крварење из носа, вађење страног тела и
др.), оријентациони вестибуларни преглед,
аудиолошки преглед, предлаже медикаментозну и другу терапију у извештају о здравственом стању пацијента; врши прегледе и
даје мишљења за комисије, по потреби, фактурише здравствене услуге које пружа, ради
и све остале послове из области своје струке
по налогу непосредног руководиоца и начелника службе којима је одговоран за свој рад.

Доктор медицине специјалиста
изабрани лекар за децу
УСЛОВИ: високо образовање – медицински
факултет: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године
и завршена специјализација из педијатрије;
на основним студијама у трајању од најмање
пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године
и завршена специјализација из педијатрије;
стручни испит; лиценца; специјалистички
испит; најмање три године и шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине;
познавање рада на рачунару (основни пакет
MS Office и Windows окружење); трајање
пробног рада од три месеца.
Опис посла: организује и спроводи мере на
очувању и унапређењу здравља појединаца и породице; ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести,
односно на спровођењу скрининг програма
у складу с посебним програмима донетим у
складу са прописима и планом рада службе;
врши дијагностику и благовремено лечење
пацијената, прописује лекове и медицинска
средства; указује хитну медицинску помоћ;
упућује пацијента у одговарајућу здравствену установу према медицинским индикацијама, односно код лекара специјалисте

и усклађује мишљења и предлоге за наставак лечења пацијента; спроводи здравствену заштиту из области менталног здравља; у
поступку остваривања здравствене заштите
изабрани лекар упућује пацијента на секундарни и терцијарни ниво; води потпуну медицинску документацију о здравственом стању
пацијента, фактурише здравствене услуге
које пружа сви лекарски прегледи и здравствене услуге из области педијатрије: превентивни лекарски прегледи, лекарски прегледи
у саветовалишту, лекарски преглед пре имунизације, лекарски преглед за превремени
полазак детета у школу, педијатријски преглед новорођенчета у стану, преглед пред
упућивање у установу за колективни боравак, категоризација деце ометене у психофизичком развоју, едукација средњег, вишег и
високог кадра у оквиру Програма стручног
усавршавања, стручно води здравствене раднике током стажа и приправничког стажа и
одговоран је за њихов рад; ради у комисијама и на посебним програмима према плану
у складу са позитивним прописима, вођење
електронског здравственог картона, вакциналног; картона, спровођење здравствено-васпитног рада у складу са планом, саветовање са родитељима, одговара за заштиту
на раду за себе и за свој тим, обавља и друге послове из домена своје струке по налогу
непосредног руководиоца.

Доктор медицине специјалиста
интерне медицине у
специјалистичкој делатности
интерне медицине
УСЛОВИ: високо образовање – медицински
факултет: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из интерне
медицине, едукација из ултразвучне дијагностике; на основним студијама у трајању
од најмање пет година по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација
из интерне медицине, едукација из ултразвучне дијагностике; стручни испит; лиценца;
специјалистички испит; најмање три године
и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине; познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење); трајање пробног рада три месеца.
Опис послова: врши и интернистичке прегледе пацијената, врши интерпретацију електрокардиограма, предлаже медикаментозну
и другу терапију у извештају о здравственом
стању пацијента ради у комисијама уколико је то потребно, фактурише здравствене
услуге које пружа; ради и друге послове из
области своје струке по налогу непосредног
руководиоца и начелника службе, којима је
одговоран за свој рад.

Магистар фармације медицински
биохемичар

на одређено време до повратка одсутне
запослене (одржавање трудноће /
породиљско)

УСЛОВИ: високо образовање фармацеутски
факултет – смер медицинска биохемија: на
интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири
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године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године
и завршена специјализација из медицинске
биохемије
ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију,
фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце и фотокопију држављанства. Доставити неоверене
фотокопије, које се не враћају кандидатима. Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања огласа, поштом или личном доставом у писарницу Дома здравља
„Др Милутин Ивковић”, Кнез Данилова 16, IV
спрат, соба 12. Обавезно назначити за које
радно место се конкурише. Резултати огласа ће бити објављени на сајту Дома здравља
www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли – IV
спрат.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
АПОТЕКА ГЊИЛАНЕ
38267 Ранилуг, Ранилуг бб.

Оглас објављен 06.10.2021. године, у публикацији „Послови” (број 954, страна 33), за
руководиоца финансијско-рачуноводствених послова и фармацеутског техничара,
поништава се у целости.

ДОМ ЗДРАВЉА ЧОКА
23320 Чока, Сенћанска 3

Администратор информационих
система и технологија

у Служби за правне, економскофинансијске, техничке и друге сличне
послове, у Одсеку за правне, кадровске
и информатичке послове

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
законом, захтева се: образовање на основним студијама ИТ сектора у трајању од најмање две године, по пропису који уређује
високо образовање до 10. септембра 2005.
године или средњи степен образовања, сертификат о обучености о раду у инфрматичком програму Јава на факултету техничких
наука или електотехничком факултету, као
и висок степен знања рада у Хелијант програму, најмање 5 година рада у здравству,
положен вожачки испит за Б категорију. Као
доказе о испуњености услова уз пријаву обавезно доставити: кратку биографију, фотокопију личне карте, оверену фотокопију
дипломе о завршеном образовању, сертификат и из ИТ сектора, потврду пензијског фонда о радном стажу у здравству, фотокопију
возачке дозволе. Опис послова: одређује
се према организацији и систематизацији
послова Дома здравља Чока заведеним под
бројем 77/2018 од дана 23.03.2018. године и
допуне Правилника о организацији и систематизацији послова Дома здравља Чока од
26.02.2021. године.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8
дана од дана објављивања огласа на званичној интернет страници Министарства
здравља Републике Србије. Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30
(тридесет) дана од дана истека рока за подношење пријава. Кандидати који не буду
изабрани не могу да захтевају повраћај конкурсне документације. Кандидати пријаве са
конкурсном документацијом могу доставити
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лично Кадровској служби Дома здравља Чока
или могу послати поштом на адресу: Дом
здравља Чока, Сенћанска 3, 23320 Чока са
назнаком „Пријава на оглас”. Документација
која није предата у временском року од 8
дана од дана објављивања огласа (конкурса)
неће бити узета у разматрање, као ни конкурсна документација која је непотпуна.

Самостални финансијскорачуноводствени сарадник

у Служби за правно-економске,
финансијске, техничке и друге
сличне послове, Одсек за економскофинансијске послове, интерну контролу
и статистику

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
законом, захтева се: средње стручно образовање из области економије, знање рада на
рачунару; најмање три године радног искуства у области економије и књиговодства. Као
доказе о испуњености услова уз пријаву обавезно доставити: кратку биографију, фотокопију личне карте, оверену фотокопију дипломе
о завршеном образовању, сертификат (самостални рачуновођа). Потврду пензијског фонда о радном стажу. Опис послова се одређује
према организацији и систематизацији послова Дома здравља Чока заведеним под бројем
77/2018 од дана 23.03.2018. године.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана
од дана објављивања огласа (конкурса) на
званичној интернет страници Министарства
здравља Републике Србије. Одлука о избору
кандидата ће бити донета у року од 30 дана
од дана истека рока за подношење пријава.
Кандидати који не буду изабрани не могу
да захтевају повраћај конкурсне документације. Кандидати пријаве са конкурсном документацијом могу доставити лично Кадровској служби Дома здравља Чока или могу
послати поштом на адресу: Дом здравља
Чока, Сенћанска 3, 23320 Чока, са назнаком
„Пријава на оглас”. Документација која није
предата у временском року од 8 (осам) дана
од дана објављивања огласа (конкурса) неће
бити узета у разматрање, као ни конкурсна
документација која је непотпуна.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине

за рад у Служби за интерну медицину,
пробни рад од 3 месеца

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

2. Доктор медицине

за рад у Служби за хирургију, пробни
рад од 3 месеца

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

4. Виши радиолошки техничар у
дијагностици

за рад у Служби радиолошке
дијагностике при Заједничким
медицинским пословима, пробни рад
од 3 месеца

УСЛОВИ: виша медицинска школа или висока
здравствена школа струковних студија, смер
за РО техничара, VI/1 или VI/2 степен, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у наведеном звању.

5. Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима,
за рад у Одељењу хематологије и
реуматологије у Служби за интерну
медицину, пробни рад од 3 месеца

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

6. Медицинска сестра – техничар
на инфективном одељењу, за рад
у Служби за пнеумофтизологију,
пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца

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

7. Медицинска сестра – техничар

на осталим болничким одељењима, за
рад у Одељењу за цереброваскуларне
болести са полуинтензивним лечењем,
у Служби за неурологију, пробни рад
од 3 месеца

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

8. Медицинска сестра – техничар

на осталим болничким одељењима,
за рад у Одељењу опште неурологије
у Служби за неурологију, пробни рад
од 3 месеца

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

9. Медицинска сестра – техничар
на интензивној нези нивоа 3, за рад
у Одељењу за хируршку интензивну
негу, у Служби за хирургију,
пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца

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

10. Медицинска сестра – техничар

3. Доктор медицине

за рад у Служби за ортопедију и
трауматологију, пробни рад од 3 месеца

на осталим болничким одељењима,
за рад у Првом одељењу – хируршка
инфекција и колоректална хирургија,
пробни рад од 3 месеца

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

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег
смера, IV степен; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у
наведеном звању.
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11. Медицинска сестра – техничар

у амбуланти за рад у Амбуланти за
пријем и специјалистичко консулативне
прегледе у Служби за урологију,
пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца

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

12. Медицинска сестра – техничар

на неонатологији, за рад на Одељењу
неонатологије у Служби за гинекологију
и акушерство са неонатологијом,
пробни рад од 3 месеца
3 извршиоца

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

13. Лабораторијски техничар у
дијагностици

у Одељењу биохемије и имунохемије у
Служби лабораторијске дијагностике
при Заједничким медицинским
пословима, пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа, смер за
лабораторијског техничара, IV степен; стручни испит; лиценца; најмање годину дана радног искуства у наведеном звању.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: молбу за пријем и биографију са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, фотокопију
личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију
извода из матичне књиге венчаних (уколико
су дипломе или уверења издати на девојачко презиме), оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа. Пријавом
на оглас кандидат даје своју сагласност за
обраду података о личности у сврхе избора
за пријем у радни однос. Подаци се не могу
користити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су
да доставе лекарско уверење као доказ о
здравственој способности за послове за које
се заснива радни однос. Рок за подношење
пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови”. Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће
закључити уговор о раду. Оглас је објављен
и на веб-сајту Опште болнице Крушевац и
Министарства здравља Републике Србије.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „За оглас”, са називом и редним бројем радног места за које се
конкурише, искључиво поштом на адресу:
Општа болница Крушевац, 37000 Крушевац,
Косовска 16. Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова
Опште болнице Крушевац.

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

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Дипломирани правник за правне,
кадровске и административне
послове
за рад при правним и економским
пословима Ковид-болнице Крушевац,
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање: завршен правни факултет, на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова; знање
рада на рачунару. Кандидати подносе: молбу
за пријем и биографију, са адресом, контакт
телефоном; оверену фотокопију дипломе;
фотокопију личне карте или очитане податке
са личне карте (уколико је чипована); фотокопију извода из матичне књиге венчаних
(уколико су дипломе или уверења издати на
девојачко презиме). Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у
радни однос. Подаци се не могу користити у
друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе
лекарско уверење као доказ о здравственој
способности за послове за које се заснива
радни оснос. Рок за подношење пријава 8
дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови” Националне службе за
запошљавање. Уколико изабрани кандидат
не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о
раду. Оглас је објављен и на веб-сајту Опште
болнице Крушевац и Министарства здравља
Републике Србије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву
доставити у затвореној коверти са назнаком
„За оглас”, са називом и редним бројем радног места за које се конкурише, искључиво
поштом на адресу: Општа болница Крушевац, 37000 Крушевац, Косовска 16.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Инжењер инвестиционог и
техничког одржавања и одржавања
уређаја и опреме
на одређено време на 3 месеца због
повећаног обима посла, за рад у
Одељењу за техничке и инвестиционе
послове Службе за техничке, помоћне
и друге сличне послове

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

2. Техничар инвестиционог и
техничког одржавања и одржавања
уређаја и опреме

на одређено време на 3 месеца због
повећаног обима посла, за рад у
Одељењу за техничке и инвестиционе
послове Службе за техничке, помоћне и
друге сличне послове

УСЛОВИ: средње образовање, грађевинске,
електротехничке или машинске струке, V или
IV степен стручне спреме.

3. Технички секретар

на одређено време на 3 месеца због
повећаног обима посла, за рад при
Управи ОБ Крушевац

УСЛОВИ: средња школска спрема, IV степен;
знање рада на рачунару.

4. Помоћни радник – радник на кругу
на одређено време на 3 месеца, за рад
у Одељењу за техничке и инвестиционе
послове у Служби за техничке, помоћне
и друге сличне послове
2 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа, НК радник.
Услови за радна места 1, 2 и 3: Кандидати подносе: молбу за пријем и биографију
са адресом, контакт телефоном, оверену
фотокопију дипломе, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту (за
радно место бр. 1), фотокопију личне карте
или очитане податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или
уверења издати на девојачко презиме), доказ
односно изјаву о познавању рада на рачунару (за радно место бр. 3).
Услови за радно место 4: Кандидати подносе: молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију
сведочанства о завршеној основној школи,
фотокопију личне карте или очитане податке
са личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из матичне књиге венчаних
(уколико су сведочанства или уверења издати на девојачко презиме).
ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.
Подаци се не могу користити у друге сврхе.
Изабрани кандидати пре заснивања радног
односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности
за послове за које се заснива радни однос.
Рок за подношење пријава 8 дана од дана
објављивања у огласима у публикацији
„Послови”. Уколико изабрани кандидат не
достави наведена документа у остављеном
року, са њим се неће закључити уговор о
раду. Оглас је објављен и на веб-сајту Опште
болнице Крушевац и Министарства здравља
Републике Србије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву
доставити у затвореној коверти са назнаком
„За оглас”, са називом и редним бројем радног места за које се конкурише, искључиво
поштом на адресу: Општа болница Крушевац, 37000 Крушевац, Косовска 16.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Медицинска сестра – техничар
у хитној медицинској помоћи
Служба хитне медицинске помоћи
и санитетског превоза
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршена средња
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медицинска школа општег смера, положен
стручни испит и поседовање лиценце за рад
или решења о упису у комору.

2. Медицинска сестра – техничар у
амбуланти
Служба опште медицине
5 извршилаца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршена средња
медицинска школа општег смера, положен
стручни испит и поседовање лиценце за рад
или решења о упису у комору.

3. Медицинска сестра – техничар у
амбуланти

Служба за здравствену заштиту деце и
школске деце

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршена средња
медицинска школа општег смера, положен
стручни испит и поседовање лиценце за рад
или решења о упису у комору.

4. Лабораторијски техничар

Служба за лабораторијску дијагностику
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршена средња
медицинска школа смер лабораторијски техничар, положен стручни испит и поседовање
лиценце за рад или решења о упису у комору.
ОСТАЛО: Кандидати достављају: пријаву
на оглас; кратку биографију са адресом и
контакт телефоном; оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; оверену
фотокопију уверења о положеном стручном
испиту; оверену фотокопију лиценце за рад
или решења о упису у Комору, изјаву да су
здравствено способни за послове за које подносе пријаву; фотокопију извода из матичне
књиге рођених. Пријавом на оглас кандидати
дају своју сагласност за обраду података о
личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге
сврхе. О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на оглас, а
ради пружања додатних података који могу
бити важни за одлуку о пријему, одлучује
директор. О коначном избору кандидата
одлучује директор. Изабрани кандидат, пре
заснивања радног односа, дужан је да достави лекарско уверење, као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат
не достави наведени документ у остављеном
року, са њим се неће закључити уговор о
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Пријаве са документацијом доставити на наведену адресу.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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за послове за које се заснива радни однос.
Уколико изабрани кандидат не достави наведени документ у остављеном року, са њим
се неће закључити уговор о раду. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом доставити на
наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Доктор медицине – изабрани
лекар

на одређено време ради замене
привремено одсутног запосленог
до његовог повратка на рад, за рад
у амбуланти Дијагностички центар,
Служба опште медицине,
на одређено време

Здравство и социјална заштита

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршен медицински
факултет VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце
за рад или решења о упису у комору. Кандидати достављају: пријаву на оглас; кратку
биографију са адресом и контакт телефоном;
оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за рад или решења о упису у
комору, изјаву да су здравствено способни за
послове за које подносе пријаву; фотокопију
извода из матичне књиге рођених. Пријавом
на оглас кандидати дају своју сагласност за
обраду података о личности у сврхе избора
за пријем у радни однос. Подаци се не могу
користити у друге сврхе. О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима
који се јаве на оглас, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучује директор. О коначном избору кандидата одлучује директор.
Изабрани кандидат, пре заснивања радног
односа, дужан је да достави лекарско уверење, као доказ о здравственој способности
за послове за које се заснива радни однос.
Уколико изабрани кандидат не достави наведени документ у остављеном року, са њим
се неће закључити уговор о раду. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом доставити на
наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Спремачица у просторијама у
којима се пружају здравствене
услуге
у Одсеку за одржавање хигијене
објеката и простора

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: основно образовање.
Кандидати који се пријављују на оглас достављају: пријаву на оглас; кратку биографију
са адресом и контакт телефоном; оверену
фотокопију дипломе о основном образовању,
изјаву да су здравствено способни за послове за које подносе пријаву, фотокопију извода из матичне књиге рођених. Пријавом
на оглас кандидат даје своју сагласност за
обраду података о личности у сврхе избора
за пријем у радни однос. Подаци се не могу
користити у друге сврхе. О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима
који се јаве на оглас, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучује директор. О коначном избору кандидата одлучује директор.
Изабрани кандидат пре заснивања радног
односа дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности

ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ
КАЊИЖА
24420 Кањижа, Петефи Шандора 44

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири
године и одговарајући академски односно
стручни назив утврђен у области правних,
психолошких, педагошких и андрагошких
наука, специјалне едукације и рехабилитације, социолошких, политичких, економских
или медицинских наука; да има најмање пет
година радног искуства у струци; да има најмање три године радног искуства на пословима заштите и збрињавања деце са посебним потребама; да је држављанин Републике
Србије и да познаје језике који су у службеној употреби у општини Кањижа.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат
треба да достави: уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању, уверење о радном
искуству на пословима заштите и збрињавања особа са посебним потребама, програм
рада за мандатни период од четири године и
мотивационо писмо. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Пријаве на
конкурс са доказима о испуњености услова
се подносе лично или поштом на следећу
адресу: Центар за пружање услуга социјалне
заштите општине Кањижа, са назнаком „За
конкурс за избор директора”, Петефи Шандора 44, 24420 Кањижа. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
12374 Жабари, Кнеза Милоша 127

Водитељ случаја

на одређено време до повратка радника
са боловања

УСЛОВИ: кратка биографија; диплома о завршеном високом образовању струке, дипл.
психолог; знање рада на рачунару; уверење
о држављанству; лиценца за обављање
послова у складу са законом којим се уређује
социјална заштита и прописима донетим на
основу закона. Пријаву на конкурс са документацијом којом се доказује испуњавање
услова за заснивање радног односа доставити у року од 8 дана од дана објављивања
на адресу: Центар за социјални рад Жабари,
Кнеза Милоша 127, 12374 Жабари.
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УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ
У РАЗВОЈУ
19000 Зајечар
Светозара Марковића 6

Дефектолог
УСЛОВИ: лице које је стекло високо образовање: на студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године и одговарајући академски назив утврђен у области
дефектолошких наука; зузетно: на студијама 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 и радним искуством на тим пословима стеченим до дана
ступања на снагу уредбе о Каталогу радних
места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору. Уз пријаву на
конкурс кандидат подноси: уверење да се
против њега не води кривични поступак за
кривична дела, уверење да није правоснажно осуђиван, уверење о држављанству
Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, доказ о стручној спреми, радну
биографију која мора да садржи елементе
који доказују стручност и допунска знања,
као и да поседује организаторске вештине.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене, непотпуне, непотписане и пријаве
кандидата за које нису поднети сви потребни докази неће се узети у разматрање и
биће одбачене. Пријаве са потребном документацијом подносе се Установи за дневни
боравак деце и омладине ометене у развоју,
Светозара Марковића 6, 19000 Зајечар, са
назнаком „За конкурс – не отварати”, лично или препорученом пошиљком, у року
од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Лице за контакт: Дејан
Петковић, пословни секретар у Установи за
дневни боравак деце и омладине ометене
у развоју у Зајечару, Светозара Марковића
6, контакт телефон 019/427-919. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у
овом конкурсу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и
на особе женског пола.

Пољопривреда
ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМБИНАТ
„ЗЛАТИБОР”
31315 Златибор
Насеље фарма 1
тел. 062/267-922, 062/261-506

Радник у млекари на Златибору
2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на образовање, рад у
сменама, пробни рад 30 дана. Конкурс је
отворен до 15.11.2021.године.
Бесплатна публикација о запошљавању

Индустрија и грађевинарство
„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.
Обезбеђен смештај, пробни рад 1 месец.
Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу своје пријаве да доставе
путем мејла или да се јаве на контакт телефон послодавца.

Ауто-бравар

место рада: Врчин
2 извршиоца

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

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

Оператер у производњи

хемијски техничар, хемијско-технолошки
техничар, прехрамбени техничар. Заинтересовани кандидати достављају биографије на
портирницу предузећа или шаљу на мејл-адресу: danijela.zdravkovic@niskapivara.rs.

„KOPEX MIN-LIV” DOO
18000 Ниш, Булевар 12. фебруар 82

Шеф технологије и техничке
припреме
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер металургије; познавање
програма за цртање и MS Office.

Технолог поступарске технологије
сивог и челичног лива
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер машинства; VI степен стручне спреме, инжењер машинства; познавање
програма за цртање и MS Office.

Технолог – контролор завршне
контроле
на одређено време

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, инжењер
машинства; IV степен стручне спреме,
машински техничар; познавање програма за
цртање и MS Office. Заинтересовани кандидати пријаве шаљу на мејл-адресу: milos.arsic@
kopexmin.rs или се јављају на број телефона:
063/1084-771.

50 извршилаца

„СТАРА РАКИЈА” ДОО БЕОГРАД

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

Београд, Милоја Ђака 36
e-mail: katarina.vujovic@stararakija.com

10 извршилаца

Помоћни кувар
Хигијеничар
3 извршиоца

Магационер сировина и готових
производа
7 извршилаца

Радник у производњи алкохолних
пића
за рад у Бранешцима, на одређено
време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возачка
дозвола Б категорије. Заинтересована лица
треба да шаљу радну биографију на мејл:
katarina.vujovic@stararakija.com. Оглас је
отворен 30 дана.

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 одређено време – 24 месеца. Трајање конкурса: до
попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу своје радне биографије да доставе
на горе наведени имејл или да контактирају
послодавца путем телефона.

„НИШКА ПИВАРА” ДОО
18000 Ниш, Игманска бб.

Техничар хемијске лабораторије
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, хемијског усмерења; IV степен стручне спреме,
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Култура и информисање

НИШКИ СИМФОНИЈСКИ ОРКЕСТАР
НИШ
Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 16
тел./факс: 018/246/620, 292-121
e-mail: simfonijski.nis@gmail.com
orkestarnis@gmail.com

форми дела која ће изводити у првом делу
аудиције. Изабрани кандидат пре ступања
на рад доставља лекарско уверење о општој
здравственој способности. Рок за подношење
пријаве са потребном документацијом је 15
дана од дана објављивања огласа. Пријаве
се достављају лично или поштом у затвореној коверти на адресу: Генерала Милојка
Лешјанина 16. Непотпуне, неразумљиве и
неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.

Оркестарски музичар 3 – друга
флаута

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА
„МУХАМЕД АБДАГИЋ”

Култура и информисање

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама (основне академске / специјалистичке
струковне студије) у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање, почев од 7. октобра 2017.
године, односно на студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ, по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године до 7. октобра 2017.године,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.године из образовно – уметничког
поља уметности – област музичка уметност
– дувачки одсек, смер флаута – Факултет
уметности, значајне уметничке могућности,
знање страног језика и општа здравствена
способност. Уз пријаву са кратком биографијом (CV) кандидати подносе очитану личну карту (или копију) и оверене фотокопије
следеће документације: доказ о стеченом
образовању и доказ о знању страног језика. Кандидат полаже аудицију и дужан је
да, уз пријаву на оглас, приложи у писаној
форми дела која ће изводити у првом делу
аудиције. Изабрани кандидат пре ступања
на рад доставља лекарско уверење о општој
здравственој способности. Рок за подношење
пријаве са потребном документацијом је 15
дана од дана објављивања огласа. Пријаве
се достављају лично или поштом у затвореној коверти, на адресу: Нишки симфонијски
оркестар, Ниш, Генерала Милојка Лешјанина
16. Непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Сјеница, Трг Светозара Марковића 13
тел./факс: 020/741-976, 020/741-921
e-mail: bibliotekasjenic@live.com
www.biblioteka sjenic.com

Директор

на мандатни перод од четири године

УСЛОВИ: Општи услови: општа здравствена способност; да је кандидат држављанин
Републике Србије; да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које
га чини неподобним за обављање послова
у државном органу; да противн њега није
покренута истрага ни подигнута оптужница
за кривична дела које се гоне по службеној дужности; уверења којима се доказује
испуњеност ових услова морају бити млађа
од 6 месеци. Посеби услови: висока стручна спрема, VII степен стручне спреме; пет
година радног искуства у култури. Конкурсна документација треба да садржи и: биографију и програм рада и развој установе.
Пријаве са потребним доказима слати на
наведену адресу, са назнаком: „За Управни
одбор”, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. О исходу
конкурса кандидати ће бити писмено обавештени.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„ДУШАН МАТИЋ”

35230 Ћуприја, Милице Ценић 15

Оркестарски музичар 3
– тути прве виолине

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама (основне академске / специјалистичке
струковне студије) у обиму од најмање 240
ЕСПБ, по пропису који уређује високо образовање, почев од 7. октобра 2017. године,
односно на студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године до 7. октобра 2017. године,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године из образовно-уметничког
поља уметности, област музичка уметност
– гудачки одсек, смер виолина – Факултет
уметности, значајне уметничке могућности,
знање страног језика и општа здравствена
способност. Уз пријаву са кратком биографијом (CV) кандидати подносе очитану личну карту (или копију) и оверене фотокопије
следеће документације: доказ о стеченом
образовању и доказ о знању страног језика. Кандидат полаже аудицију и дужан је
да, уз пријаву на оглас, приложи у писаној

УСЛОВИ: висока стручна спрема (VII степен
стручне спреме или I или II степен академских студија, најмање 240 ЕСПБ); да има
најмање пет (5) година радног искуства у
култури; да има положен стручни испит у
библиотечко-информационој делатности
предвиђен за високу стручну спрему и стручно звање дипломирани библиотекар; да има
најмање три (3) године искуства у руковођењу установом културе или њеном организационом јединицом; да се против њега не
води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне
по службеној дужности; да је држављанин
Републике Србије; општа здравствена способност. Рок за подношење пријаве је 15
дана и почиње да тече даном објављивања
јавног конкурса. Пријава на јавни конкурс
садржи: име и презиме кандидата, датум и
место рођења, адресу становања, податке
о образовању, податке о врсти и дужини
радног искуства са кратким описом пословања и успеха у раду, податке о стручном
усавршавању и податке о посебним вешти-
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нама и областима интересовања. Уз пријаву
подноси се следећа конкурсна документација за избор директора Библиотеке: Предлог програма рада и развоја Библиотеке
за наредне четири године; доказ о радном
искуству у култури; оверена копија дипломе или уверења о стеченој стручној спреми;
оверена копија уверења о положеном стручном испиту у библиотечко-информационој
делатности; доказ о руковођењу установом
културе или њеној организационој јединици;
биографија која мора да садржи елементе
који доказују стручност из делокруга рада
у култури са кратким прегледом остварених
резултата у раду; уверење надлежног органа
(не старије од 6 месеци) да се против кандидата не води истрага и да против њега није
подигнута оптужница за кривична дела која
се гоне по службеној дужности; уверење
о држављанству Републике Србије; извод
из матичне књиге рођених; оверену копију
личне карте; доказ о општој здравственој
способности, лекарско уверење (оригинал).
Пријава са потребном документацијом о
испуњавању предвиђених услова из јавног
конкурса доставља се на адресу: Народна
библиотека „Душан Матић” (За јавни конкурс за избор директора), Милице Ценић 15,
35230 Ћуприја. Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код
надлежног органа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
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ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос
Члан 139
У радни однос у установи може да буде
примљено лице, под условима прописаним
законом и то ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад.
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се
у току рада.
Докази о испуњености услова из става 1 тач.
1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана
прибавља се пре закључења уговора о раду.

Б Е О Г РА Д
ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДЕ КОНЧАР”

11080 Земун, Златиборска 44

Наставник – педагошки асистент

који пружа подршку ученицима ромске
националности, на одређено време до
краја школске 2021/2022. године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање – 4. степен стручне спреме и завршену обуку за педагошког асистента. Кандидати су уз пријаву дужни да приложе у складу
са чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/117, 27/18, 10/19, 6/20): оверену копију
дипломе о стеченом образовању, уверење
о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење да лице није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Доказ о психофизичкој и здравственој способности доставља
се пре закључења уговора о раду, а проверу
психофизичких способности врши НациоБесплатна публикација о запошљавању

нална служба за запошљавање. Кандидати
су у обавези да попуне пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања.

Наставник предметне наставе –
енглески језик

са 66,66% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
боловања

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће
високо образовање – на студијама другог
степена: мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије, на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до
10.септембра 2005. године. Кандидати су
уз пријаву дужни да приложе у складу са
чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/117, 27/18, 10/19, 6/20): оверену копију
дипломе о стеченом образовању, уверење
о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење да лице није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Доказ о психофизичкој и здравственој способности доставља
се пре закључења уговора о раду, а проверу
психофизичких способности врши Национална служба за запошљавање. Кандидати
су у обавези да попуне пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања.

Наставник предметне наставе у
првом циклусу основног образовања
и васпитања – енглески језик
са 60% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
боловања

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће
високо образовање – на студијама другог
степена: мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године. У складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017),
наставу и друге облике образовно-васпитног
рада у предметној настави из страног језика као обавезног предмета у првом циклусу основног образовања и васпитања могу
да изводе лица, и то: 1) професор одговарајућег страног језика, 2) професор разредне
наставе, 3) дипломирани филолог, односно
професор језика и књижевности, 4) дипло-

мирани школски педагог или школски психолог, 5) дипломирани педагог или дипломирани психолог, 6)–8) брисане, 9) лице које
испуњава услове за наставника предметне
наставе у основној школи, а које је на основним студијама положило испите из педагошке психологије или педагогије и психологије,
као и методике наставе, 10) професор разредне наставе и енглеског језика за основну
школу, 11) професор разредне наставе, који
је на основним студијама савладао програм
Модула за енглески језик (60 ЕСПБ – Европски систем преноса бодова) и који поседује
уверење којим доказује савладаност програма модула и положен испит, који одговара
нивоу Ц1 Заједничког европског оквира, 12)
дипломирани библиотекар – информатичар,
13) мастер филолог, 14) мастер професор
језика и књижевности, 15) мастер учитељ,
16) дипломирани учитељ – мастер, 17) мастер учитељ који је на основним студијама
савладао програм Модула за енглески језик
(60 ЕСПБ – Европски систем преноса бодова)
и који поседује уверење којим доказује савладаност програма модула и положен испит,
који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира, 18) дипломирани учитељ-мастер, који је на основним студијама савладао
програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ
– Европски систем преноса бодова) и који
поседује уверење којим доказује савладаност програма модула и положен испит, који
одговара нивоу Ц1 Заједничког европског
оквира, 19) мастер библиотекар – информатичар. Лица из става 2 тач. 2), 4), 5), 6), 9),
12), 13) и 16) која нису професори одговарајућег језика треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира). Лица из става 2 тач. 3), 13) и
14) треба да поседују знање језика најмање
на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира),
осим уколико нису завршила одговарајући
студијски програм или главни предмет/профил. Ниво знања Б2 доказује се уверењем
о положеном одговарајућем испиту на некој
од филолошких катедри универзитета у
Србији или међународно признатом исправом за ниво знања језика који је виши од Б2
(Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира),
а чију ваљаност утврђује Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Предност за извођење наставе из страног језика у првом циклусу основног образовања
и васпитања из става 2. овог члана имају:
мастер професор језика и књижевности
(одговарајући студијски програм или главни
предмет/профил), односно мастер филолог
(одговарајући студијски програм или главни
предмет/профил), односно професор, односно мастер учитељ, односно дипломирани
учитељ – мастер, односно професор разредне наставе, мастер професор или професор у
предметној настави и наставник у предметној
настави са положеним испитом Б2. Кандидати су уз пријаву дужни да приложе у складу
са чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/117, 27/18, 10/19, 6/20): оверену копију
дипломе о стеченом образовању, уверење
о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење да лице није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за
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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 психофизичкој и здравственој способности доставља
се пре закључења уговора о раду, а проверу
психофизичких способности врши Национална служба за запошљавање. Кандидати
су у обавези да попуне пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања.
ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњености
услова конкурса достављају се на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
узимати у разматрање. Одлука о избору кандидата донеће се у законском року.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
„НАДА ДИМИЋ”

11080 Земун, 22. октобра 19

Наставник предметне наставе –
економска група предмета

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, односно до
повратка запослене са породиљског
одсуства и одсустава ради неге детета

УСЛОВИ: У складу са чл. 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 – др.
закон, 10/2019 и 06/20) потребно је да лице
има: одговарајуће образовање на студијама
другог степена – мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије или завршене основне
студије у трајању од најмање 4 године по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, за кривична дела насиља у породици, одузимања малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања и давања
мита, за кривична дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену санкцију и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати прилажу: пријавни формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја; оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; кратку
биографију; уверење или потврду о неосуђиваности за горе наведена кривична дела
коју издаје полицијска управа (оригинал, не
старије од шест месеци); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству не старије од шест месеци (оригинал или оверену
фотокопију); доказ о знању српског језика
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на коме се остварује образовно-васпитни
рад (доставља само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском
језику). Кандидати потребну документацију
достављају лично у секретаријат школе или
на горенаведену адресу, у року од осам дана
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Контакт особа – Душица Ружић, секретар, тел.
011/2190-386.

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

ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР
„МОЋ ЗНАЊА”

11070 Нови Београд
Булевар Арсенија Чарнојевића 64
тел. 062/474-104

Педагод – андрагог
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани педагог или дипломирани андрагог,
познавање рада на рачунару, познавање
енглеског језика. Пријаве слати на e-mail:
edukativnicentarmocznanja@gmail.com, у року
од 15 дана од дана објављивања огласа.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕТЛИЋ”
Алтина
11283 Земун, Добановачки пут 34
e-mail: detlicvrtic@gmail.com

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати
услове за заснивање радног односа, у складу са чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и
6/20): 1) одговарајуће високо образовање
предвиђено чл. 140 и 142 Закона: стечено
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студија,
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, а у складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
– Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19);
2) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3) да
нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да је кандидат држављанин
РС; 5) да зна српски језик.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете. Докази о испуњености услова по тачкама 1), 3), 5) саставни су
део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2)
прибавља се пре закључења уговора о раду.
Пријаве са биографијом, дипломом о стеченој стручној спреми, уверењем о држављанству, изводом из матичне књиге рођених и
осталом пратећом документацијом слати на
адресу школе. Фотокопије докумената морају
бити оверене, не старије од 6 месеци. Проверу психофизичких способности за рад са
ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања. Неблаговремене и непотупне пријаве неће се узимати у разматрање.
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Сва додатна обавештења кандидати
могу добити путем телефона: 011/8723-240.

Васпитач деце предшколског узраста
за рад у мешовитој вртићкој групи, на
одређено време 10 месеци, пробни рад
од два месеца

УСЛОВИ: шести степен стручне спреме,
звање струковног васпитача, комуникацијске
вештине; лиценца је пожељна али није неопходна; радно искуство је пожељно, али није
услов. Рок за пријављивање кандидата је
05.11.2021. Контакт телефони: 011/373-1164 и 064/805-74-62.

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 образовању, Статута и осталих општих
аката Универзитета у Београду – Хемијског факултета и Универзитета у Београду.
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, библиографија, дипломе о одговарајућој школској
спреми, потврда надлежног органа да кандидат није осуђиван са правним последицама за кривична дела у смислу Закона о
високом образовању и остало), достављају
се поштом на адресу: Универзитет у Београду – Хемијски факултет, 11000 Београд, Студентски трг 12-16, или електронском поштом
на адресу: office@chem.bg.ac.rs, у року од 8
дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ
ФАКУЛТЕТ
1. Ванредни професор за ужу научну
област Практично богословље
тежиште истраживања:
Теологија црквене музике

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме – докторат из музичких наука сродан научној
области за коју се конкурс расписује, као и
претходно завршене основне и магистарске
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Наука и образовање

студије православне теологије и основне
студије опште музичке педагогије, објављени стручни и научни радови претежно из
области за коју се конкурс расписује и способност за наставни и научни рад. Остали
услови су предвиђени Законом о високом
образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/17,
73/18, 67/19 и 67/21), Статутом Универзитета
у Београду и Статутом Факултета и осталим
општим актима Универзитета и Факултета,
у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима:
биографија, библиографија (списак научних
и стручних радова), радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству и
благослов надлежног епископа, као и друга
документација, подносе се на адресу: Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, Мије Ковачевића 11б, у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КНЕЗ ЛАЗАР”

Лазаревац, Бранка Радичевића 27а

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка радника
са неплаћеног одсуства

Наставник српског језика

на одређено време до повратка раднице
са породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета

УСЛОВИ: Поред услова у погледу степена
стручне спреме према Правилнику о степену
и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи, кандидат треба
да испуњава и услове предвиђене чл. 140 и
139 Закона о основама система образовања
и васпитања: 1. поседовање одговарајућег
образовања; 2. поседовање психичке,
физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима; 3. извршена психолошка процена способности за рад са децом
и ученицима; 4. поседовање држављанства
Републике Србије; 5. знање српског језика
и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; 6. неосуђиваност правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, нити за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, као и непостојање
дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и потребну документацију заједно са
одштампаним формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар, кандидати достављају следећу документацију: уверење о
држављанству (оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотокопију); оверену фотокопију дипломе о стеченом образоБесплатна публикација о запошљавању

вању; потврду или уверење високошколске
установе о образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стеченог на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова
из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова или доказ о положеним испитима из
педагогије и психологије у току студија или
доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (оригинал или оверена
фотокопија); доказ о знању српског језика и
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на тим језицима); доказ
о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања – уверење из казнене евиденције МУП-а и суда, не старије од 6
месеци (оригинал или оверену фотокопију).
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Кандидати који су изабрани у
ужи избор, у року од осам дана упућују се
на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима,
прибавља се пре закључења уговора о раду.
Пријаве доставити лично или путем препоручене поште на адресу школе: Основна школа
„Кнез Лазар”, 11550 Лазаревац, Бранка Радичевића 27а. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на
телефон: 011/8122-251.

у три примерка, 8. учесници на конкурсу су
дужни да у електронском облику, на једном
CD-у или USB-у, приложе презентацију својих
обавезних референци, са каталошким подацима о радовима написаним ћириличним
писмом и са јасно наведеним именом и презименом кандидата у доњем десном углу сваке стране презентације, у укупном трајању
до 5 минута. Образац 2 и Минимални услови
за избор у звање наставника и сарадника у
пољу уметности, у пољу друштвено-хуманистичких и у пољу техничко-технолошких наука
на Факултету примењених уметности у Београду (бр. 03-28/2 од 15.3.2016., бр. 03-28/22 од 27.9.2016., бр. 03-28/2-3 од 29.12.2016.,
бр. 03-28/7-1 од 16.11.2017. и 03-28/3-1 од
01.03.2018.) налазе се са сајту Факултета
(www.fpu.bg.ac.rs). Рок за пријављивање
на конкурс је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Документација и радови подносе
се Правној служби Факултета примењених
уметности у Београду, Краља Петра 4, у термину од 10 до 13 часова. За додатне информације тел. 060/5207-721.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„11. АПРИЛ”

Сарадник у звање вишег уметничког
сарадника за ужу уметничку област
Примењено вајарство
на период од четири године

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају
лица која испуњавају услове прописане
Законом о високом образовању, Минималним условима за избор у звања наставника и
сарадника на универзитету донете од старане Националног савета за високо образовање
и општим актима Универзитета уметности у
Београду и Факултета примењених уметности
у Београду. Учесници конкурса подносе: 1.
пријаву на конкурс у три штампана примерка, 2. оверену фотокопију или оверен препис дипломе у једном примерку, 3. уверење
надлежног органа да правоснажном пресудом није осуђен за кривично дело против
полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или
примања мита у обављању послова у високошколској установи (члан 72 став 4 Закона
о високом образовању), 4. радну биографију
на прописаном обрасцу 2 (са сајта Факултета) у три штампана примерка, 5. електронску
форму обрасца 2 на једном CD-у, 6. пет до 10
оригиналних радова и пројеката из уже уметничке области Примењено вајарство, достављених у електронској форми на 4 CD-а, 7.
потписани списак приложене документације
и радова приложених у електронској форми

ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР
„МОЋ ЗНАЊА”

11070 Нови Београд
Булевар Арсенија Чарнојевића 64
тел. 062/474-104

Професор српског језика
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани професор српског језика, познавање
рада на рачунару, познавање енглеског језика. Пријаве слати на e-mail: edukativnicentarmocznanja@gmail.com, у року од 15 дана од
дана објављивања огласа.

11070 Нови Београд
Народних хероја 12а
тел. 011/2603-042

Референт за финансијскорачуноводствене послове

на одређено време ради замене
одсутног радника преко 60 дана

УСЛОВИ: средње образовање, знање рада на
рачунару.

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутног радника преко 60 дана
5 извршилаца

УСЛОВИ: високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или мастер струковне студије), на основним студијама у трајању од најмање 4 године по прописима који су уређивали високо образовање
до 10.09.2005. године, на студијама првог
степена (основне струковне студије, основне
академске студије или специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од 3
године или више образовање.

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

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

Кувар – посластичар

на одређено време ради замене
одсутног радника преко 60 дана

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

Спремачица

на одређено време ради замене
одсутног радника преко 60 дана

УСЛОВИ: основно образовање.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http: //www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc), а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи искључиво
путем поште на наведену адресу, са назнаком
радног места за које се кандидат пријављује.
Језик на којем се остварује васпитно-образовни рад: српски. Поред општих услова за
заснивање радног односа предвиђених чл. 24
Закона о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане чл. 139 ст. 1 т. 1,
2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања, као и посебне услове
прописане Правилником о организацији и
систематизацији радних места. Уз пријавни
формулар кандидати достављају: доказ о
стручној спреми, уверење о држављанству,
доказ да лице није осуђивано правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање 3 месеца, као и за кривична дела
насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 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 (податке из казнене евиденције
издаје МУП), дозволу за рад (лиценца) за
радна места васпитач и медицинска сестра
– васпитач, а уколико кандидат нема дозволу за рад (лиценца) послодавац ће одредити
рок за полагање испита за лиценцу у складу
са законом. Доказ да лице није осуђивано не
може бити старији од 6 месеци. Фотокопије
морају бити оверене. Изабрани кандидат пре
заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење и санитарну књижицу
за радна места васпитач, медицинска сестра
– васпитач, пекар и спремачица.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Наставник у звање редовног
професора за ужу научну област
Друштвена географија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из научне области
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за коју се бира. Остали услови утврђени су
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 73/18, 27/18 – др. закон,
67/19, 6/20 – др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др.
закон), Статутом Географског факултета,
Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о изменама и
допунама Правилника о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у
Београду, Правилником о измени и допуни
Правилника о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета, у складу са којима ће
бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс са доказима о
испуњености услова конкурса (биографија,
списак научних радова, радови, уверење о
држављанству, оверене копије диплома о
завршеним претходним степенима студија
и оверена копија дипломе о стеченом научном називу доктора наука из научне области
за коју се бира) достављају се у писаној и
електронској форми (ЦД, УСБ) на наведену
адресу Универзитета, канцеларија 10.

Сарадник у звање асистента
за ужу научну област
Регионална географија

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских
студија који је претходне нивое студија
завршио са укупном оценом најмање осам
(8) и показује смисао за наставни рад. Остали услови утврђени су Законом о високом
образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/17,
73/18, 27/18 – др. закон, 67/19, 6/20 – др.
закони, 11/2021 – аутентично тумачење,
67/2021 и 67/2021 – др. закон) и Статутом
Географског факултета, у складу са којима
ће бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс са доказима о
испуњености услова конкурса (биографија,
списак научних радова, радови, уверење о
држављанству, оверене копије диплома о
завршеним претходним степенима студија)
достављају се у писаној и електронској форми (ЦД, УСБ) на наведену адресу Универзитета, канцеларија 10.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у
разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ”
Батајница
11273 Београд
Пуковника Миленка Павловића 7а

школу у трајању од четири године, 2. да има
завршену обавезну уводну обуку за педагошког асистента, у складу са Правилником
о програму обуке за педагошке асистенте,
3. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(уверење доставља кандидат пре закључења уговора о раду); 4. да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће; за кривично дело примање или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5. да има
држављанство Републике Србије; 6. да зна
српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Пријава заинтересованих кандидата треба да садржи: 1. оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; 2.
сертификат Министарства просвете, науке
и технолошког развоја о положеном нивоу
обуке за педагошке асистенте (оверена
фотокопија); 3. уверење о држављанству
Републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија, не старија од шест месеци); 4.
извод из матичне књиге рођених на одговарајућем обрасцу са холограмом; 5. уверење
о неосуђиваности издато од МУП-а (оригинал не старији од шест месеци); 6. доказ о
знању српског језика (диплома о стеченом
образовању издата на српском језику се сматра као доказ о испуњености услова). Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и са
одштампаним формуларом достављају горенаведену документацију. Рок за пријаву је 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве са документацијом се подносе лично или поштом на адресу: Основна школа
„Бошко Палковљевић Пинки”, 11273 Батајница, Пуковника Миленка Павловића 7а, са
назнаком „За конкурс – педагошки асистент”.
Пријавом на конкурс кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у
сврху пријема у радни однос. Ближе информације могу се добити на тел. 011/7870-077.

ОШ „ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ”
11050 Београд, Учитељска 58
тел. 011/2884-265

Наставник музичке културе

са 70% радног времена, на одређено
време преко 60 дана, најдаље до
31.08.2022. године

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2021/2022. године

УСЛОВИ: Кандидат који конкурише треба
да испуњава услове у складу са чланом 8
Правилника о педагошком и андрагошком
асистенту („Сл. гласник РС”, број 87/2019) и
услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 77/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020
– даље: Закон): 1. да има завршену средњу

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање у складу са чланом 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и
11/2019); кандидат треба да испуњава усло-
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ве прописане у члану 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019
и 6/2020) и то да: има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и
ученицима; није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра се пријава која поред кратких биографских података
садржи: 1) попуњен пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства
просвете, са одштампаним пријавним формуларом, 2) доказ о држављанству Републике
Србије, 3) извод из матичне књиге рођених
издат на прописаном обрасцу са холограмом, 4) оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 5)
доказ о неосуђиваности прибавља сам кандидат и саставни је део пријаве на конкурс.
Доказ да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (лекарско уверење) доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Доказ о знању језика на коме остварује образовно-васпитни рад доставља само
онај кандидат који одговарајуће образовање
није стекао на српском језику. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве слати на адресу ОШ
„Ћирило и Методије”, Учитељска 58, Београд,
са назнаком „За конкурс”, у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса огласним новинама „Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ГАВРИЛО ПРИНЦИП”
11080 Земун, Крајишка 34

Наставник физичког и здравственог
васпитања

на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене преко
60 дана, до повратка одсутне запослене
са породиљског одсудства и одсуства са
рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова
предвиђених Законом о раду („Сл. гласник
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и
13/17 – одлука УС), треба да испуњава и
посебне услове предвиђене Законом о основама система образовања и васпитања („
Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018
– др. закон, 10/2019 и 6/2020) и то: чл. 139
ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 став 1 тачка
1 подтачка (1) и (2) и тачка 2 истог члана: да
има одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140 став 1 тачка 1) подтачке (1)
и (2) и тачке 2) Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/2017, 27/2018– др. закон, 10/2019 и
6/2020). Степен и врста образовања морају
бити у складу са Правилником о степену и
Бесплатна публикација о запошљавању

врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Просветни
гласник”, бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 11/16,
2/17, 13/2018, 11/2019 и 2/2020); да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење
се подноси пре закључења уговора о раду
са изабраним кандидатом); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
(доказује се изводом из казнене евиденције,
коју прибавља кандидат у Министарству
унутрашњих послова надлежне полицијске
управе); да има држављанство Републике
Србије (доказује се уверењем о држављанству, у оригиналу или овереној копији, не
старије од 6 месеци); да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Доказ да кандидат зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад –
српски језик, у обавези су да доставе само
они кандидати који образовање нису стекли
на српском језику, а доказује се потврдом
одговарајуће високошколске установе да
је кандидат положио испит из српског језика. Кандидат попуњава пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а који се налази у делу „Ново на сајту”, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз пријаву кандидат доставља: пријавни
формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а који се налази у делу „Ново
на сајту” оверен препис (копију) дипломе о
завршеном образовању; извод из матичне
(оригинал или оверена копија); уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена копија); извод из казнене
евиденције, прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске управе након објаве конкурса. Доказ
да кандидат зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад – српски језик, у
обавези су да доставе само они кандидати који образовање нису стекли на српском
језику, а доказује се потврдом одговарајуће
високошколске установе да је кандидат положио испит из српског језика. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способност за
рад са децом и ученицима доставља само
изабрани кандидат по окончању конкурса,
а пре закључења уговора о раду. Кандидати
који су изабрани уужи избор упућују се на
процену психофизичке способности за рад
са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања. Лекарско
уверење се доставља по закључењу уговора о раду. Пријаве се достављају у року од
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”, поштом на адресу: ОШ
„Гаврило Принцип”, Земун, Крајишка 34 или
лично, радним даном од 08.00 до 14.00 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве,
као и пријаве са неовереном документацијом

неће се разматрати. За додатне информације
обратити се секретаријату школе, на телефон: 011/2194-454.

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене преко
60 дана, до повратка одсутне запослене
са породиљског одсудства и одсуства са
рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС”бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14
и 13/17 – одлука УС), треба да испуњава
и посебне услове предвиђене Законом о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
– др. закон, 10/2019 и 6/2020) и то: чл. 139
ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 став 1 тачка
1 подтачка (1) и (2) и тачка 2 истог члана: да
има одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140 став 1 тачка 1) подтачке (1)
и (2) и тачке 2) Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/2017, 27/2018– др. закон, 10/2019 и
6/2020). Степен и врста образовања морају
бити у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Просветни
гласник”, бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 11/16,
2/17, 13/2018, 11/2019 и 2/2020); да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење
се подноси пре закључења уговора о раду
са изабраним кандидатом); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
(доказује се изводом из казнене евиденције,
коју прибавља кандидат у Министарству
унутрашњих послова надлежне полицијске
управе); да има држављанство Републике
Србије (доказује се уверењем о држављанству, у оригиналу или овереној копији, не
старије од 6 месеци); да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Доказ да кандидат зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад –
српски језик, у обавези су да доставе само
они кандидати који образовање нису стекли
на српском језику, а доказује се потврдом
одговарајуће високошколске установе да
је кандидат положио испит из српског језика. Кандидат попуњава пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а који се налази у делу „Ново на сајту”, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз пријаву кандидат доставља: пријавни
формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а који се налази у делу „Ново
на сајту” оверен препис (копију) дипломе о
завршеном образовању; извод из матичне
(оригинал или оверена копија); уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци, ори27.10.2021. | Број 957 |
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гинал или оверена копија); извод из казнене
евиденције, прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске управе након објаве конкурса. доказ
да кандидат зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад – српски језик, у
обавези су да доставе само они кандидати који образовање нису стекли на српском
језику, а доказује се потврдом одговарајуће
високошколске установе да је кандидат положио испит из српског језика. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способност за
рад са децом и ученицима доставља само
изабрани кандидат по окончању конкурса,
а пре закључења уговора о раду. Кандидати
који су изабрани у ужи избор упућују се на
процену психофизичке способности за рад
са децом и ученицима, коју врши надлежна
служба за послове запошљавања. Лекарско
уверење се доставља по закључењу уговора о раду. Пријаве се достављају у року од
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”, поштом на адресу: ОШ
„Гаврило Принцип”, Земун, Крајишка 34 или
лично, радним даном од 08.00 до 14.00 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као
и пријаве са неовереном документацијом,
неће се разматрати. За додатне информације обратити се секретаријату школе, на
телефон: 011/2194-454.

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2021/2022. године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање (средња
стручна спрема); сертификат о завршеном
програму за педагошког асистента издат од
стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја (завршен прописан програм обуке за педагошке асистенте); да лице
зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити:
попуњен пријавни формулар који се налази
на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (одштампати
га и доставити школи заједно са потребном
документацијом у коју спада: оригинал и оверена копија дипломе(у њеном недостатку –
уверење) о стеченом образовању; оригинал
и оверена копија извода из матичне књиге
рођених (венчаних–за удате); уверење о
неосуђиваности издато од МУП-а, доказ о
неосуђиваности правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци); оригинал или
оверена копија уверења о држављанству;
потписана биографија кандидата. Лекарско
уверење, као доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом
и ученицима, подноси се приликом пријема
у радни однос. Пријаве са документацијом
слати на горе наведену адресу или предати непосредно овлашћеном раднику школе
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са назнаком „Конкурс за избор педагошког
асистента” лично или поштом на адресу:
ОШ „Гаврило Принцип”, Земун, Крајишка 34.
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, радним данима од 9.00 до
14.00 часова, на телефон 011/2194-294,
3161-752. Рок за подношење пријаве је 8
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и наблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКОУМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА БЕОГРАД
ОДСЕК ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКОГЕОДЕТСКА ШКОЛА

рење, доставља се пре закључења уговора о
раду. Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху обраде података
у конкурсном поступку, у складу са Законом
о заштити података о личности („Сл. гласник
РС”, бр. 87/18). Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања конкурса у листу
„Послови”. Пријаве се могу слати поштом на
адресу школе са назнаком „За конкурс” или
лично предати у затвореној коверти у секретаријату школе, у периоду од 9 до 13 часова.
Све додатне информације могу се добити на
тел. 011/2712-371. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „Др АРЧИБАЛД РАЈС”
Палилула
11000 Београд, Патриса Лумумбе 5

11000 Београд, Старине Новака 24

Педагошки асистент

Оглас објављен 20.10.2021. године, у публикацији „Послови” (број 956) поништава се у
целости.

ОШ „ЗАГА МАЛИВУК”
11210 Београд, Грге Андријановића 18
тел. 011/2712/371

1) Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

2) Наставник енглеског језика

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

3) Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2022.

Услови за радна места 1 и 2: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са
чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и вапитања и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник” и да испуњава
услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања.
Услови за радно место 3: средња школска
спрема 4. степен; сходно важећем Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних, сарадника у основној школи; обука за педагошког асистента (завршен
прописани програм обуке за рад са децом и
ученицима ромске националне мањине).
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи: 1. одштампан и читко
попуњен пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете
науке и технолошког развоја; 2. оригинал или
оверену копију дипломе о завршеном одговарајућем образовању; 3. уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена у чл. 139 ст. 1. тач. 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (издато у
МУП-у), не старије од 6 месеци; 4. уверење
о држављанству Републике Србије (оригинал
или оверена копија, не старија од 6 месеци);
5. извод из матичне књиге рођених; 6. доказ
о познавању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на српском језику); 7. кратку биографију.
Доказ о испуњавању услова здравствене и
психофизичке способности – лекарско уве-

на одређено време до краја
школске 2021/2022.

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

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Вaнрeдни прoфeсoр зa ужу нaучну
oблaст Eлeктрoмaгнeтикa, aнтeнe и
микрoтaлaси
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018,
67/2019, 6/2020 – др. закон, 11/2021 – Аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др.
закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.
Посебан услов: Предмети уже научне
области за које се тражи просечна оцена:
Рoбoтикa и aутoмaтизaциja, ЦНЦ систeми и
флeксибилнa aутoмaтизaциja, Teoриja рoбoтских систeмa и Рoбoтски систeми.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима
о испуњености услова (биографија, списак
научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења
које важи до издавања дипломе са списком
положених испита у току студија и уверење
о држављанству), доставити у року од 15
дана од дана објављивања конкурса Архиви
Факултета, Булевар краља Александра 73.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
Асистент за ужу научну област
Управљање процесима у водном
саобраћају
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област
Oперациона истраживања у
саобраћају
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: У складу са Законом о високом
образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/17), Статутом Универзитета и Статутом Факултета.
Рок за пријављивање кандидата на конкурс
је 15 дана. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, дипломе,
списак радова и радове) доставити на адресу: Саобраћајни факултет, Београд, Војводе
Степе 305.

ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА
Београд, Булевар војводе Бојовића 2

Aсистeнт зa ужу нaучну oблaст
Физичкa eлeктрoникa

1) Руководилац система управљања
безбедношћу летења и руководилац
система праћења усаглашености

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018,
67/2019, 6/2020 – др. закон, 11/2021 – Аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др.
закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије); студије другог
степена из одговарајуће научне, односно
стручне области; минимум професионална
дозвола пилота; енглески језик; оперативно искуство везано за спровођење програма
обуке за пилоте коју спроводи АТО.

на одређено време од 3 године

Посебан услов: Предмети уже научне
области за које се тражи просечна оцена:
Прaктикум из кoнструисaњa eлeктрoнских
урeђaja, Фибeрoптички сeнзoри, Eлeмeнти
eлeктрoнских урeђaja, Сeнзoри и прeтвaрaчи.

Aсистeнт зa ужу нaучну oблaст
Aутoмaтикa
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018,
67/2019, 6/2020 – др. закон, 11/2021 – aутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др.
Бесплатна публикација о запошљавању

2) Руководилац система процене
ризика за симулатор летења
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије); студије другог
степена из одговарајуће научне, односно стручне области; дозвола CPL (А); енглески језик;
најмање пет година релеванатног радног искуства у ваздухопловним организацијама.

3) Руководилац обуке особља
које пружа услуге земаљског
опслуживања

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске
студије, основне струковне студије); студије првог степена из одговарајуће научне,
односно стручне области; дозвола земаљског особља; енглески језик; радно искуство
у обављању послова земаљског особља у
трајању од најмање три године.

4) Руководилац одржавања
FSTD EASA PART FCL
УСЛОВИ: средње образовање у трајању од
4 године; EASA PART – 66 дозвола за одржавање ваздухоплова Б2; енглески језик; релевантно знање и одговарајуће искуство везано за одржавање FSTD.
Услови за сва радна места: 1) одговарајуће
образовање, 2) психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 3) да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Услови за пријем у радни однос
за сва радна места доказују се приликом
пријема у радни однос и проверавају се у
току рада. Докази о испуњености услова из
тачке 1), 3) – 5) саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре
закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни
формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију из тачке
1), 3)–5) и доказе о дозволама, енглеском
језику и радном искуству, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
Ваздухопловној академији. Рок за подношење пријаве на конкурс са потребном документацијом је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Уз пријавни формулар достављају
се следећи докази: диплома о стеченом
образовању; доказ из казнене евиденције од
Министарства унутрашњих послова да лице
није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање (да није старији од 6 месеци); уверење
о држављанству Републике Србије (да није
старије од 6 месеци); доказ о знању српског
језика и језика на коме се остварује образов27.10.2021. | Број 957 |
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но-васпитни рад; доказ је диплома о стеченом одговарајућем високом образовању на
српском језику; потврду одговарајуће високошколске установе обавезни су да доставе
само кандидати који одговарајуће високо
образовање нису стекли на српском језику;
биографски подаци (CV). Лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (да
није старије од 6 месеци) изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора о
раду. Докази се достављају у оригиналу или
фотокопији овереној код јавног бележника.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати разматрање. Пријавa са потребном документацијом доставља се на адресу:
Ваздухопловна академија, 11158 Београд,
Булевар војводе Бојовића 2, препорученом
поштом или непосредно у секретаријат Ваздухопловне академије, сваког радног дана
од 11.00 до 16.00 часова. Кандидат који је
учествовао у изборном поступку има право
да, под надзором овлашћеног лица секретарa установе, прегледа сву конкурсну документацију, у складу са законом. Телефон за
информације: секретар Мирјана Лазаревић,
066/8477-320.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

1) Наставник у звању доцента за ужу
научну област Мотори
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII
степен стручне спреме, доктор наука и други
услови утврђени члановима 74 и 75 Закона
о високом образовању и чланом 132 Статута
Машинског факултета.

2) Наставник у звању доцента за
ужу научну област Опште машинске
конструкције
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII
степен стручне спреме, доктор наука и други
услови утврђени члановима 74 и 75 Закона
о високом образовању и чланом 132 Статута
Машинског факултета.

3) Наставник у звању доцента за
ужу научну област Технологија
материјала – машински материјали,
заваривање и сродни поступци
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII
степен стручне спреме, доктор наука и други
услови утврђени члановима 74 и 75 Закона
о високом образовању и чланом 132 Статута
Машинског факултета.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити у
писаној форми: биографију, оверене копије
диплома стечених у земљи или решења о
признавању страних високошколских исправа о одговарајућој стручној спреми, уверење
о држављанству, списак радова и сепарате објављених радова и потписану изјаву о
изворности (преузети са сајта Машинског
факултета, линк: http: //www.mas.bg.ac.
rs/_media/fakultet/izbori-u-zvanja/izbor-zvanjeizvornost-obrazac5.doc). Биографију и списак
радова доставити и у електронском запису. Пријаве доставити на адресу: Машински
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факултет, Краљице Марије 16, 11120 Београд 35, соба 121, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурсa.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”
11000 Београд, Војводе Бране 18а
тел. 011/3087-264

Оглас објављен 20.10.2021. године, у публикацији „Послови” (број 956), поништава се у
целости.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ
НАУКА

о испуњености услова (биографија, оверен препис диплома и додатака диплома/
уверења о положеним испитима свих нивоа
студија, очитана/копија личне карте кандидата, списак научних и стручних радова,
објављене радове и друге доказе у складу
са напред наведеним актима), доставити на
адресу Факултета политичких наука, Београд, Јове Илића 165, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса. Уз пријаву са
доказима кандидат доставља и својеручно
потписану изјаву о изворности која је у електронском облику доступна на линку www.fpn.
bg.ac.rs/5010. Неблаговремено достављене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ”

11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/3950-860

Секретар високошколске установе
УСЛОВИ: услови за избор, прописани Законом о високом образовању, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилником
о организацији и систематизацији послова
на Факултету: за секретара високошколске
установе – може бити изабрано лице које
има: високо образовање из области правних
наука: на студијама другог степена (мастер
академске студије, односно специјалистичке
академске студије) по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у
трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао восоко образовање пре
10. септембра 2005. године; најмање 3 године радног искуства у раду на руководећим
пословима; искуство рада на сличним пословима у високом образовању; знање рада на
рачунару. Заинтересовани кандидати дужни
су да уз пријаву приложе: диплому одговарајућег факултета о завршеним претходним
степенима студија са просечном оценом и
биографију. Напомена: сви прилози, достављају се архиви Факултета, поред папирне
и у електронској форми. Конкурс остаје отворен 7 дана од дана објављивања у огласним
новинама Националне службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 165

Наставник страног језика за ужу
научну област Страни језици,
наставни предмет Енглески језик
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају стечено
високо образовање првог степена, објављене стручне радове у одговарајућој области
и способност за наставни рад, а у складу
са Законом о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др.
закон, 73/18, 67/19, 6/20 – др. закон и 11/21
– аутентично тумачење, 67/21 и 67/21 – др.
закон), Статутом Универзитета у Београду
и Факултета политичких наука за избор у
звање наставника страног језика и Правилником о минималним условима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17, 203/18
и 223/21). Пријаве на конкурс са доказима

11010 Београд, Саве Шумановића 1
тел. 011/3975-627

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане одредбама члана 122 став 3 и
4, чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20 –
даље: Закон) и то: директор предшколске
установе може бити васпитач или стручни
сарадник који има: 1. одговарајуће високо образовање за васпитача или стручног
сарадника прописано чланом 140 став 1 и 2
Закона, на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: на
студијама другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; на студијама другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области педагошких
наука (с тим да мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године; дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе и најмање 8 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања; директор предшколске установе може бити васпитач који има одговарајуће образовање из
члана 140 став 3 Закона за васпитача и то:
високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и
специјалистичке струковне студије); студијама у трајању од три године или више образовање; дозволу за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника, обуку и положен испит
за директора установе и најмање 10 година
рада у предшколској установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; 2. психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са децом; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело или привредни преступ утврђен Законом о основама
система образовања и васпитања, односно
да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безус-
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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 и давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на
којем се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да уз
пријаву на конкурс доставе следеће: 1)
попуњен пријавни формулар са званичне
интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; 2) биографске податке са прегледом кретања у служби
и предлог стратегије о будућем раду и правцу развоја установе за мандатни период од
4 године; 3) доказ о стеченом одговарајућем
образовању (оверену фотокопију дипломе);
4) доказ о положеном стручном испиту или
испиту за лиценцу наставника, васпитача
или стручног сарадника (оверену фотокопију уверења); 5) доказ о положеном испиту
за директора установе (оверену фотокопију
уверења) – изабрани директор који нема
положен испит за директора, дужан је да га
положи у року од две године од дана ступања на дужност; 6) доказ-потврду о радном
искуству на пословима васпитања и образовања – најмање 8 година рада у установи на пословима васпитања и образовања,
након стеченог одговарајућег образовања,
односно најмање 10 година рада у установи на пословима васпитања и образовања,
након стеченог одговарајућег образовања; 7)
уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); 8) извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија);
9) доказ из надлежне службе Министарства
унутрашњих послова да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање и давање
мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење не
старије од 6 месеци); 10) доказ из надлежног суда да против кандидата није покренут
кривични поступак доношењем наредбе о
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре
подношења оптужног предлога (уверење не
старије од 6 месеци); 11) доказ о знању српског језика (достављају само кандидати који
одговарајуће образовање нису стекли на српском језику, у том случају кандидат доставља
писани доказ да је положио српски језик по
програму високошколске установе-оригинал
или оверену фотокопију); 12) доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата – извештај просветног саветника,
уколико је надзор вршен (уколико није, овеБесплатна публикација о запошљавању

рену изјаву кандидата о томе); 13) уколико је
кандидат претходно обављао дужност директора установе, резултате стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања – уколико је спољашње вредновање
вршено, (уколико није, оверену изјаву кандидата о томе); 14) доказ о општој здравственој способности – лекарско уверење да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом (не старије од 6 месеци); 15)
фотокопију личне карте или очитану личну
карту. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Пријава на конкурс за избор директора, заједно са потребном документацијом, доставља се путем
поште препорученом пошиљком или лично, у
затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за
директора предшколске установе”, на адресу: Београд, Саве Шумановића 1. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Предшколска установа нема
обавезу да пријављеном кандидату враћа
документацију.

листе академских студија из научне, односно
стручне области за коју се бира у звање, стечен на акредитованој високошколској установи и акредитованом студијском програму
у Републици Србији или еквивалентан научни, односно стручни назив из научне, односно стручне области за коју се бира у звање,
стечен у иностранству, признат у складу са
Законом о високом образовању.

Асистент за научну област
Медицинске науке, ужа научна
област Физикална медицина и
рехабилитација

у Одсеку Висока здравствена школа, на
одређено време од 3 године

11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 152а
тел. 011/269-82-22, 261-81-20

УСЛОВИ: студент докторских студија из научне области за коју се бира који је сваки од
претходних нивоа студија завршио са просечном оценом најмање 8 и који показује
смисао за наставни рад, стечено звање
магистра наука са прихваћеном темом докторске дисертације из научне области за коју
се бира и који показује смисао за наставни
рад, завршене студије другог степена на
акредитованом студијаском програму из научне области за коју се бира и који показује
смисао за наставни рад.

Професор струковних студија за
научну област Медицинске науке,
ужа научна област Физикална
медицина и рехабилитација

Наставник вештина за научну област
Менаџмент и бизнис или Економске
мауке или Гео-науке, ужа област
Ресторатерство

УСЛОВИ: завршене академске студије трећег
степена, стечен назив доктора наука из научне, односно стручне области за коју се бира
у звање, стечен на акредитованој високошколакој установи и акредитованом студијском
програму у Републици Србији или еквивалентан научни, односно стручни назив из научне, односно стручне области за коју се бира
у звање, стрчен у иностранству, признат у
складу са Законом о високом образовању,
научни, односно стручни радови објављени
у научним, односно стручним часописима или
зборницима са рецензијама из научне, односно стручне области за коју се бира.

УСЛОВИ: високо образовање првог степена
стечено на акредитованој високошколској
установи и акредитованом студијаком програму у научној, односно стручној области
за коју се бира, објављени стручни радови у
ужој области за коју се бира, способност за
наставни рад.

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
БЕОГРАД

у Одсеку Висока здравствена школа, са
10% радног времена

Виши предавач за научну област
Медицинске науке, ужа научна
област Физикална медицина и
рехабилитација

у Одсеку Висока здравствена школа, на
одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене академске студије трећег
степена – стечен назив доктора наука из
научне, односно стручне области за коју се
бира у звање који је стечен на акредитованој
високошколакој установи и акредитованом
студијском програму у Републици Србији или
диплома доктора наука из научне, односно
стручне области за коју се бира у звање, стрчена у иностранству, призната у складу са
Законом о високом образовању.

Предавач за научну област
Медицинске науке, ужа научна
област Интерна медицина

у Одсеку Висока здравствена школа, на
одређено време од 5 година

УСЛОВИ: стечен академски назив магистра
наука или најмање стручни назив специја-

у Одсеку Висока хотелијерска школа, на
одређено време од 5 година

ОСТАЛО: Услови су утврђени Законом о високом образовању Републике Србије, Статутом
Академије струковних студија Београд број
01-270/4 од 15.10.2020. године, Правилником о начину и поступку избора и заснивања
радног односа и ангажовања наставника
и сарадника у Академији струковних студија Београд број 01-145/4-1 од 10.09.2020.
године, Правилником о изменама и допунама Правилника о начину и поступку избора и заснивања радног односа и ангажовања наставника и сарадника у Академији
струковних студија Београд број 06-5/6 од
12.04.2021. године и Правилником о организацији и ситематизацији послова запослених у Академији струковних студија Београд
у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Пријаве на конкурс
са доказима о испуњености услова конкурса:
биографија, списак радова (списак радова се
доставља и у дигиталном облику – ЦД или
УСБ диск), оверена копија дипломе о траженом стеченом високом образовању и оверене копије диплома о свим претходно завршеним степенима студија високог образовања,
извод из матичне књиге рођених, извод из
књиге венчаних (ако је кандидат ступањем
у брак променио личне податке), уверење о
држављанству, докази о изборима у наставно
и научно звање, ако је кандидат био биран
у наставно и научно звање на другој установи и претходне радно искуство, потврда
надлежног органа да кандидат није осуђиван
27.10.2021. | Број 957 |
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за кривична дела из чл. 72 Закона о високом образовању (документа у оригиналу или
овереном препису и не старије од 6 месеци)
и другим доказима доставити на наведену
адресу. По истеку рока за подношење пријаве на конкурс за избор у звање наставника и
сарадника није дозвољено допуњавање конкурсне документације од стране кандидата.
За комплетност документације коју подноси
на конкурс одговоран је учесник конкурса.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
11070 Нови Београд
Јурија Гагарина 195

Педагошки асистент

на одређено време за школску
2021/2022. годину

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање према Правилнику
о педагошком асистенту и андрагошком
асистенту („Службени гласник РС” број 87
од 12.12.2019. године); да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидат попуњава
пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете и заједно
са одштампаним формуларом прилаже сведочанство о завршеном средњем образовању (оригинал или оверена фотокопија, не
старија од 6 месеци), уверење о похађању
програма обуке за педагошког асистента
(оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), доказ о познавању ромског језика (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), уверење
о држављанству (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 – потврда из суда. Конкурс спроводи конкурсна
комисија коју именује директор школе и која
утврђује испуњеност услова кандидата за
пријем у радни однос у року од 8 дана од
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор у року
од 8 дана упућују се на психолошку процену
способности за рад са ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања.
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана пријема
резултата психолошке процене. Конкурсна
комисија обавља разговор са кандидатима и
доноси решење о избору кандидата у року
од 8 дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Пријаве и скенирана документа са биографијом слати на наведену адресу,
са назнаком: „За конкурс”.
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ОШ „МИЛАН РАКИЋ”

11070 Нови Београд, Војвођанска 62
тел. 011/3017-479

Наставник разредне наставе
Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
са породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета

УСЛОВИ: професор разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом, професор разредне наставе и
енглеског језика за основну школу, мастер
учитељ, дипломирани учитељ-мастер, професор разредне наставе и ликовне културе за
основну школу. Кандидат треба да испуњава
све услове за пријем у радни однос из чл.
139 ст. 1 и чл. 140, чл. 141 ст. 6 и чл. 142
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања. У поступку одлучивања о
избору кандидата врши се претходна провера психолошких способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих
поступака, на коју се упућују кандидати који
су изабрани у ужи избор. Након пријема
резултата психолошке процене способности
за рад са ученицима кандидати који испуњавају услов за пријем у радни однос одржавају
час у установи пред посебном комисијом.
Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
РС. Уз пријавни формулар, уредно попуњен,
потписан и одштампан, који је обавезан саставни део документације која се подноси,
кандидати обавезно подносе доказ о одговарајућем образовању – диплома одговарајућег
степена и врсте образовања (лица са звањем
мастер достављају и диплому основних академских студија), оверена фотокопија; доказ
о образовању из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, у року од једне, а највише две
године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу, односно доказ о положеном испиту из психологије
и педагогије у току студија или доказ о положеном стручном испиту / испиту за лиценцу
– оверена фотокопија; доказ да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, не старији
од 6 месеци, оригинал (уверење из надлежног МУП-а и потврда Повереника за заштиту равноправности РСрбије да није утврђено дискриминаторно понашање); уверење
о држављанству, не старије од 6 месеци,
оверена фотокопија; извод из матичне књиге рођених издат на прописаном обрасцу са
холограмом, оверена фоткопија; за лица која
нису стекла образовање на српском језику
доказ о положеном испиту из српског јези-

ка по програму одговарајуће високошколске
установе, оверена фотокопија; биографију.
Доказ да кандидат има одговарајућу психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима – лекарско уверење, 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 биографијом
и конкурсом траженим доказима о испуњавању услова конкурса доставити лично или
поштом на наведену адресу са назнаком: „За
конкурс за радни однос”. Достављени подаци
обрађиваће се у складу са Законом о заштити
података о личности у сврху обраде података
у конкурсном поступку.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
БЕОГРАД
ОДСЕК ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА
ШКОЛА
11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 152а
тел. 011/2698-222, 2618-120

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

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ
НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/3950-860

Ванредни професор за ужу научну
област Операциона истраживања
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови за избор, прописани Законом о високом образовању, Правилником о
начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним
условима за стицање звања наставника на
Универзитету, Критеријумима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилником о организацији и систематизацији послова на Факултету: може
бити изабрано лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом
најмање осам (8), односно које има најмање
три године педагошког искуства на високошколској установи, има научни назив доктора
наука; има научне, односно стручне радове
објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама; има и више научних радова од значаја за развој науке у ужој
научној области, објављених у међународним или водећим домаћим часописима са
рецензијама, оригинално стручно остварење
(пројекат, студија, патент, оригинални метод
и сл.), односно руковођење или учешће у
научним пројектима, објављен уџбеник или
монографију, практикум или збирку задатака
за ужу научну област за коју се бира и више
радова саопштених на међународним или
домаћим научним скуповима и способност
за наставни рад. Заинтересовани кандидати
дужни су да уз пријаву приложе: диплому о
завршеним претходним степенима студија са
просечном оценом и стеченом научном називу доктора наука из одговарајуће научне
области, биографију, списак радова и саме
радове.
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Наука и образовање

Доцент за ужу научну област
Организација пословних система
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: може бити изабрано лице који је
претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање осам (8), односно
које има најмање три године педагошког
искуства на високошколској установи, има
научни назив доктора наука; и има научне,
односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама и способност за наставни рад. Заинтересовани кандидати дужни су да уз пријаву
приложе: диплому о завршеним претходним
степенима студија са просечном оценом и
стеченом научном називу доктора наука из
одговарајуће научне области, биографију,
списак радова и саме радове.

Сарадник у настави за ужу научну
област Менаџмент људских ресурса
(за наставни предмет Психологија)
на одређено време због замене
привремено одсутне запослене

УСЛОВИ: студент мастер академских студија
или специјалистичких академских студија
који је студије првог степена студија завршио са просечном оценом најмање осам (8).
Заинтересовани кандидати дужни су да уз
пријаву приложе: диплому о завршеним студијама првог степена студија са просечном
оценом; потврду да је студент мастер академских или специјалистичких студија и биографију.
НАПОМЕНА: Сви прилози достављају се архиви Факултета, поред папирне и у електронској форми. Конкурс остаје отворен 15 дана
од дана објављивања у огласним новинама
Националне службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

ОШ „ИВАН ГУНДУЛИЋ”
11070 Нови Београд, Народних хероја 12
тел. 011/319-25-39

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање прописано чл. 140 Закона о основама
система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи;
психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима; да лице није
правоснажном судском пресудом осуђивано
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора од најмање 3 месеца
као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да
зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат је
дужан да попуни пријавни формулар који
Бесплатна публикација о запошљавању

се преузима са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Уз попуњен и одштампан пријавни
формулар доставити: оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија), извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за претходно наведена кривична дела (оригинал или оверена
фотокопија уверења не старијег од 6 месеци), оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу
(важи за кандидате који нису приправници),
радну биографију. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду. Знање српског језика
и језика на коме се изводи васпитно-образовни рад доказује се положеним испитом
из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе, осим за кандидате који
су стекли образовање на језику на коме се
остварује васпитно-образовни рад (српски
језик). Пријава на конкурс мора садржати
актуелни број фиксног или мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта. Пријаве
са траженим документима доставити на наведену адресу са назнаком „За конкурс”. Кандидати који не буду изабрани документацију
могу преузети сваког радног дана од 09.00 до
15.00 часова у Секретаријату школе, након
правоснажности Решења о избору кандидата
по конкурсу.

Србије; да знају језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад и да познају рад
на рачунару. Кандидати су дужни да поднесу следећа документа: одштампан и читко
попуњен пријавни формулар (налази се на
сајту Министарства просвете), ЦВ са кратком
биографијом, диплому о стеченом образовању или уверење о дипломирању (оригинал
или оверену фотокопију), уверење надлежне
полицијске управе о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања, извод
из матичне књиге рођених – нови образац
(оригинал или оверену фотокопију), уверење
о држављанству које није старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију), доказ
о познавању српског језика (осим кандидата
који су образовање стекли на српском језику). Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и
ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. У току трајања поступка одлучивања о избору кандидата, Конкурсна комисија врши ужи избор кандидата који се у року
од 8 дана од дана истека рока за подношење
пријава упућују на претходну проверу психофизичких способности за рад са децом и
ученицима, коју врши Национална служба за
запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Пријаве са доказима о
испуњености услова конкурса могу се поднети
лично или поштом на горенаведену адресу, са
назнаком: „Пријава на конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

БОР

Редовни професор за ужу научну
област Минералне и рециклажне
технологије

НЕГОТИНСКА ГИМНАЗИЈА

19300 Неготин, Хајдук Вељкова 3
тел. 019/541-974, 019/544-560

Референт за финансијскорачуноводствене послове

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, до повратка са
трудничког боловања, породиљског
одсуства и одсуства са рада ради
неге детета

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
услове за пријем у радни однос прописане
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019
и 6/2020) и Правилником о систематизацији
радних места у Неготинској гимназији, и то:
да имају одговарајуће образовање, IV степен
стручне спреме; да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривично дело
из групе кривичних дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита; за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом и Статутом Техничког Факултета као
и Правилником о начину поступку и ближим
условима стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника на Техничком факултету у Бору, кандидат треба
да испуњава и следеће посебне услове за
рад: VIII степен стручне спреме, докторат
из научне области рударског инжењерства
са завршеним техничким факултетом – студијским програмом рударско инжењерство.
Остали услови утврђени су одредбом члана
75 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) и чл. 106, 113 и 114
Статута Техничког факултета у Бору, као и
Правилником о стицању звања и заснивању
радног односа универзитетских наставника
на Универзитету у Београду.

Асистент за ужу научну област
Хемија, хемијска технологија и
хемијско инжењерство

на одређено време, изборни период
од 3 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом и Статутом Техничког факултета као
и Правилником о начину поступку и ближим
условима стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника на Техничком Факултету у Бору, кандидат треба
да испуњава и следеће посебне услове за
рад: VII/1 степен стручне спреме, мастер
инжењер технологије и уписане докторске
академске студије студијског програма технолошко инжењерство. Остали услови утврђени су одредбом члана 84 Закона о високом
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образовању („Сл. гласник РС”, број 88/2017)
и члана 109 Статута Техничког факултета у
Бору као и Правилником о стицању звања и
заснивању радног односа универзитетских
наставника и сарадника на Техничком факултету у Бору.

Сарадник у настави за ужу научну
област Индустријски менаџмент
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Техничког Факултета као и Правилником о начину поступку
и ближим условима стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника на Техничком факултету у Бору, кандидат треба да испуњава и следеће посебне
услове за рад: VII/1 степен стручне спреме,
дипломирани инжењер менаџмента и уписане мастер академске студије студијског
програма инжењерски менаџмент. Остали
услови утврђени су одредбом члана 83 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”,
број 88/2017) и члана 109 Статута Техничког факултета у Бору, као и Правилником о
стицању звања и заснивању радног односа
универзитетских наставника и сарадника на
Техничком факултету у Бору.

Доцент за ужу научну област
Минералне и рециклажне
технологије
на одређено време од 5 година,
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом и Статутом Техничког Факултета као
и Правилником о начину поступку и ближим
условима стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника на Техничком факултету у Бору, кандидат треба
да испуњава и следеће посебне услове за
рад: VIII степен стручне спреме, докторат
из научне области рударског инжењерства,
са завршеним техничким факултетом – студијским програмом рударско инжењерство.
Остали услови утврђени су одредбом члана
75 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, број 88/2017) и чл. 106, 113 и 114
Статута Техничког Факултета у Бору, као и
Правилником о стицању звања и заснивању
радног односа универзитетских наставника
на Универзитету у Београду.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, неопходно
је доставити доказе о испуњености услова конкурса (биографија, списак радова,
копиране стране начних и стручних радова,
диплома о одговарајућој стручној спреми,
извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству), документа у оригиналу или
овереном препису. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве
на конкурс са доказима о испуњавању услова
конкурса, достављају се на адресу: Технички факултет у Бору, Војске Југославије 12,
19210 Бор. Рок за пријаву по конкурсу је 15
дана од дана објављивања.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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Ч АЧ А К
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ”
32240 Лучани, Радничка бб.
тел. 032/817-339

Оглас објављен 18.08.2021. године, у публикацији „Послови” (број 947-948), поништава
се за једног васпитача на неодређено време,
са високом или вишом стручном спремом, тако
да уместо 5 извршилаца оглас важи за 4 извршиоца. У осталом делу оглас је непромењен.

ОСНОВНА ШКОЛА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ ЧАЧАК
32000 Чачак, Жупана Страцимира 9

Андрагошки асистент

са 50% радног времена,
на одређено време до краја
школске 2021/2022. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем
у радни однос утврђених у члану 24 став 1
Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС,
113/17 и 95/18), кандидат треба да испуњава
и услове утврђене у чл. 139 и 141 Закона о
основама система образовања и васпитања
(даље: Закон) и Правилника о педагошком
и андрагошком асистенту („Сл. гласник РС”
број 87/2019): 1. да има одговарајуће образовање и то: средње образовање, односно
да поседује IV степен стручне спреме и савладан програм обуке „Интегрални програм
обуке за остваривање основног образовања
одраслих по моделу функционалног основног образовања одраслих” према Правилнику о условима у погледу простора, опреме,
наставних средстава и степена и врсте образовања наставника и андрагошких асистената за остваривање наставног плана и програма основног образовања одраслих („Сл.
гласник РС – Просветни гласник” бр. 13/13
и 18/1, 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3. да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за кога није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. 4. да има држављанство
Републике Србије, 5. да зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
приложи: 1. пријавни формулар са званичне
интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; 2. доказ о одговарајућем образовању а) оверену фотокопију
сведочанства о завршеној средњој школи б)
доказ о савладаном програму обуке(оверена фотокопија); 3. доказ да није осуђиван
из МУП-а оригинал или оверена фотокопија,
4. уверење о држављанству, оригинал или
оверена фотокопија, 5. доказ да зна језик на

коме се остварује образовно-васпитни рад –
српски језик (само кандидат који образовање
није стекао на српском језику). Лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (оригинал или оверену фотокопију)
доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Услови тражени овим конкурсом доказују се приликом пријема у радни
однос и проверавају у току рада. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи.
Кандидат уз обавезну документацију би требало да достави и кратку биографију са контакт телефоном. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос из члана 139 Закона, у року од осам
дана од дана истека рока за пријем пријава.
Кандидати који су изабрани у ужи избор, у
року од осам дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава
листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос у року од осам дана од
дана пријема резултата психолошке процене
способности за рад са децом и ученицима.
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Рок за
подношење пријава на конкурс је осам дана
од дана објављивања огласа за андрагошког
асистента у публикацији „Послови”. Пријаве
слати на адресу школе: Основна школа за
образовање одраслих, 32000 Чачак, Жупана
Страцимира 9, са назнаком „За конкурс”. У
обзир ће се узети само благовремене и потпуне пријаве. За све додатне информације
обратити се на телефон школе: 032/322-650.

ЈАГОДИНА
СРЕДЊА ШКОЛА
„СВИЛАЈНАЦ”

35210 Свилајнац, Браће Југовића 10
тел. 035/321-408

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време до истека мандата
директору школе, а најкасније
до 31.08.2025. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
за пријем у радни однос, прописане одредбама Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17
– други закон и 10/19) и одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Службени гласник
РС”, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98,
3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07,
4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11, 9/13 и 8/17) и
то: поседовање одговарајућег високог образовања на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студиеј,
специјалистичке академије), и то студије
другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет – физику, у
складу са чланом 140 став (1) тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања; да има психичку, физичку и здравстве-
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ну способност за рад са децом и ученицима,
да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиља
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик – на коме
се остварује образовно-васпитни рад.

Наставник електротехнике
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
за пријем у радни однос, прописане одредбама Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17
– други закон и 10/19) и одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Службени гласник
РС”, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98,
3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07,
4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11, 9/13 и 8/17) и
то: поседовање одговарајућег високог образовања на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студиеј,
специјалистичке академије), и то студије
другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет – физику, у
складу са чланом 140 став (1) тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиља
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик – на коме
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријаву,
кандидати су дужни да доставе: оверену
фотокопију или оверен препис дипломе о
стеченом одговарајућем образовању у складу са одредбама Закона о основама система
образовања и васпитања, не старију од шест
месеци, уверење надлежног суда о некажњавању, не старије од шест месеци; уверење
о држављанству, не старије од шест месеци; уверење МУП-а о чињеници да кандидат
није осуђиван за кривично дело или привредни преступ утврђен Законом о основама
система образовања и васпитања, (члан 139
став 1 тачка 3), не старије од шест месеци;
Бесплатна публикација о запошљавању

извод из матичне књиге рођених, не старији
од шест месеци. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о
раду (не старије од шест месеци). Напомена: документа која се прилажу као доказ о
испуњености услова не могу бити старија од
шест месеци, а достављају се оригинали или
оверене копије. Докази који се достављају
у виду копије, морају бити оверени у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС” бр.
93/14 и 22/15). Пријаве са комплетном документацијом (доказима о испуњавању услова), достављају се на горе наведену адресу
са назнаком. Непотпуне и неблаговремене
молбе неће бити узете у разматрање. Ближе
информације могу се добити код секретара,
на телефон школе: 035/321-408.

ГИМНАЗИЈА ЋУПРИЈА
35230 Ћуприја, Карађорђева 57

Наставник предметне наставе
физике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
(замена директора),
за 40% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице које испуњава услове
прописане чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19
и 6/20), и то: да има одговарајуће високо
образовање у складу са чл. 139, 140 ст. 1
и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020), стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), и то:
1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет
односно групе предмета, 2) студије другог
степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука ако има завршене студије
првог степена из научне односно стручне
области за одговарајући предмет, односно
групу предмета или на основним студијама у трајању од најмање четири године по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да
има степен и врсту образовања у складу са
Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији („Сл. гласник РС –
Просветни гласник”, бр. 15/13, 11/16, 2/17,
11/17, 13/18, 7/19, 2/20, 3/20, 14/20, 1/21)
и то: 1. професор физике; 2. дипломирани
физичар; 3. дипломирани астрофизичар;
4.дипломирани физичар за општу физику; 5.
дипломирани физичар за примењену физику; 6. дипломирани физичар – информатичар; 7. професор физике за средњу школу;
8. дипломирани физичар – истраживач; 9.
дипломирани физичар за теорију и експерименталну физику; 10. дипломирани физичар
за примењену физику и информатику; 11.
дипломирани физичар – професор физике мастер; 12. дипломирани физичар, теоријска и експериментална физика мастер;

13. дипломирани физичар – примењена и
компјутерска физика – мастер; 14. дипломирани физичар – примењена физика и информатика, мастер; 15. дипломирани професор
физике – мастер; 16. дипломирани физичар
– мастер; 17. дипломирани физичар – мастер физике – метеорологије; 18. дипломирани физичар мастер физике – астрономије;
19. дипломирани физичар, мастер медицинске физике; 20. мастер физичар; 21. мастер
професор физике. Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на
студијским програмима из области физике.
Кандидат треба да има и: психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање мита или давање мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобрасћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад.
Приликом пријављивања на конкурс кандидати треба да поднесу следећа документа:
одштампан и попуњен пријавни формулар
са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кратку биографију, оверену фотокопију
дипломе о одговарајућем образовању (кандидат који има високо образовање стечено
на студијама другог степена доставља оверену копију дипломе другог степена и оверену
копију дипломе основних академских, односно струковних студија) или ако није издата диплома: уверење о стеченом високом
образовању са основних и са мастер студија,
оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије, доказ
о неосуђиваности – оригинал или оверену
фотокопију уверења из казнене евиденције
МУП-а надлежне полицијске управе. Доказ о
познавању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад кандидат доставља само
уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику. Лекарско уверење да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду.
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју
именује директор школе. Кандидати који су
изабрани у ужи избор у року у року од осам
дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Пријавни формулар са документацијом доставити лично у
секретаријат школе у затвореној коверти са
назнаком: „За конкурсну комисију” или слати
поштом на адресу: Гимназија, 35230 Ћуприја,
Карађорђева 57. Неблаговремене и непотпуне пријаве као и пријаве са неовереном документацијом се неће разматрати, а сви кандидати у пријави треба да наведу број контакт
телефона. Лице за контакт: Дарко Миљанић,
директор или Снежана Тимотијевић, секретар, тел. 035/8476-535, 035/8470-622.
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Наука и образовање

КИКИНДА
ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ”
23311 Наково, Главна 50
тел. 0230/454-330

Наставник предметне наставе –
географија

са 25% радног времена недељно, на
одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 и члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања и степеном и врстом образовања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019
и 6/2020; у даљем тексту Закон) и степена
и врсте образовања члана 3 став 1 тачка 7.
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, 13/2018, 11/2019,
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и
4/2021; у даљем тексту: Правилник) и то:
да има одговарајуће високо образовање из
члана 139 став 1 тачка 1) и члана 140 Закона: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1)
студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице
из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана
мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета и стручне спреме: професор географије,
дипломирани географ, професор географије
и историје, дипломирани професор биологије и географије, дипломирани професор
географије и информатике, професор биологије-географије, професор физике-географије, професор географије-информатике,
дипломирани професор географије-мастер,
дипломирани географ – мастер, мастер географ, мастер професор географије, мастер
професор биологије и географије, мастер
професор географије и информатике, дипломирани географ – просторни 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 двопредметне
студије географије и информатике.; да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима – члан 139 став
1 тачка 2) Закона; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела и за
које није утврђено дискриминаторно понашање – члан 139 став 1 тачка 3) Закона; да
је држављанин Републике Србије – члан 139
став 1 тачка 4) Закона; да познаје српски
језик на којем се остварује образовно-вас-
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питни рад – члан 139 став 1 тачка 5) Закона.
Кандидат треба да: 1. да има одговарајуће
образовање из члана 139 став 1 тачка 1)
Закона и члана 3 став 1 тачка 7 Правилника
– доказује се подношењем оверене фото-копије дипломе о стеченом образовању, односно уверења високошколске установе уколико
диплома није издата, а лица која су стекла
академско звање мастер, односно дипломирани-мастер подносе и оверену фото-копију дипломе о стеченом образовању високошколске установе о завршеним основним
академским студијама студијског програма:
географија, дипломирани географ, професор
географије, двопредметне студије биологије
и географије или двопредметне студије географије и информатике. Лица која су образовање стекла у некој од република СФРЈ до
27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16.
јуна 2006. године или у Републици Српској,
а врста образовања не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона или су образовање стекли у систему војног школства или у иностранству, као доказ
о испуњености услова у погледу стеченог
образовања, за радно место за које конкуришу достављају оверену фото-копију решења
министарства надлежног за послове образовања (члан 143 Закона). Обавезно образовање лица из члана 140 Закона, а у вези
са чланом 142 Закона за сва лица доказује
се подношењем оверене фото-копије: уверења/потврде високошколске установе 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 стечених у току студија или
након дипломирања (члан 142 став 1 Закона) или уверења/потврде високошколске
установе о положеним испитима из педагогије и психологије у току студија (члан 142
став 4 Закона) или уверења/потврде о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу (за наставника, васпитача, стручног
сарадника) (члан 142 став 4 Закона). Лице
које нема образовање из члана 142 става 1
Закона у обавези је да га стекне у року од
једне, а највише две године од дана пријема
у радни однос, као услов за полагање испита
за лиценцу (члан 142 став 2 Закона). Лице
које је положило испите из члана 142 став
4 Закона сматра се да има образовање из
члана 142 став 1 Закона. Лице које је засновало радни однос на одређено време ради
замене одсутног запосленог може да обавља
послове наставника, васпитача и стручног
сарадника без лиценце најдуже две године
од дана заснивања радног односа у установи (члан 144 став 3 Закона, а у вези са чланом 144 став 2 тачка 3) Закона); 2. да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима из члана 139
став 1 тачка 2) Закона – доказује се подношењем оригинала или оверене фото-копије
лекарског уверења надлежне здравствене
установе пре закључења уговора о раду; 3.
да није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међуна-

родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање из члана 139 став 1 тачка 3) Закона –
доказује се подношењем оригинала или оверене фото-копије уверења надлежне службе
Министарства унутрашњих послова (доказ
не може бити старији од дана објављивања
конкурса); 4. да је држављанин Републике
Србије из члана 139 став 1 тачка 4) Закона
– доказује се подношењем оригинала или
оверене фото-копије Уверења о држављанству издато на образцу након 01.01.2019.
године (доказ не може бити старији од дана
објављивања конкурса), односно оригинала
или оверене фото-копије Извода из матичне књиге рођених издато на образцу након
01.03.2010. године; 5. да познаје српски
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад из члана 139 став 1 тачка 5) Закона – ако одговарајуће високо образовање
није стечено на српском језику доставља се
оверена фото-копија потврде/уверења да је
лице стекло средње, више или високо образовање на српском језику или је положило
испит из језика по програму одговарајуће
високошколске установе (члан 141 став 7
Закона).
ОСТАЛО: Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања у недељном листу Националне
службе за запошљавање „Послови”. Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују
се на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима коју врши надлежна националана служба за запошљавање
применом стандардизованих поступака.
Кандидати напред наведену документацију заједно са радном и животном биографијом својеручно потписаном, достављају уз
одштампан и попуњен пријавни формулар
са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије http: //www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc, путем поште на адресу:
Основна школа „Петар Кочић”, 23311 Наково, Главна 50 или лично на напред наведену
адресу у затвореном омоту са назнаком „За
конкурс – наставник географије”. Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве неће
се разматрати. Неблаговремена пријава је
она пријава која је поднета након истека
рока важења конкурса. Неуредна пријава је
она пријава у којој нису сви докази поднети у
оригиналу или овереним фото-копијама. Изузетак од овере су пријавни формулар, радна
и животна биографија. Непотпуна пријава
је она пријава која не садржи све доказе из
конкурса и није поднета на напред наведеном пријавном формулару. Конкурсна документација се не враћа. Лице надлежно за
контакт са кандидатима је секретар установе
Ивана Јеринкић, путем телефона за информације: 0230/454-330.

ОШ „МИЛИВОЈ ОМОРАЦ”
23323 Иђош, Миливоја Оморца 40
тел. 0230/65-209

Стручни сарадник – педагог
УСЛОВИ: услов у погледу одговарајућег образовања из члана 139 став 1 тачка 1) Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закони, 10/2019 и 6/2020; у даљем тексту:
Закон) и степена и врсте образовања из чла-
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на 140 Закона и 1 и члана 6 став 1 тачка 1
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, 13/2018, 11/2019,
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и
4/2021; у даљем тексту: Правилник) и то степен образовања: да има одговарајуће високо
образовање: 1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије)
и то: (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године
и врсти образовања: професор педагогије,
дипломирани педагог – општи смер или смер
школске педагогије, дипломирани школски
педагог-психолог, дипломирани педагог,
мастер педагог или дипломирани педагог –
мастер. Обавезно образовање лица из члана 140 Закона је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова
из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса
бодова (члан 142 став 1 Закона); да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима – члан 139 став
1 тачка 2) Закона; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела и за
које није утврђено дискриминаторно понашање – члан 139 став 1 тачка 3) Закона; да
је држављанин Републике Србије – члан 139
став 1 тачка 4) Закона; да познаје српски
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад – члан 139 став 1 тачка 5) Закона.
Доказивање постојања услова за заснивање
радног односа: 1. да има одговарајуће образовање из члана 139 став 1 тачка 1) Закона
и члана члана 6 став 1 тачка 1. Правилника
– доказује се подношењем оверене фото-копије дипломе о стеченом образовању, односно уверења високошколске установе уколико
диплома није издата. Лица која су образовање стекла у некој од република СФРЈ до
27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16.
јуна 2006. године или у Републици Српској,
а врста образовања не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона или су образовање стекли у систему војног школства или у иностранству, као доказ
о испуњености услова у погледу стеченог
образовања, за радно место за које конкуришу достављају оверену фото-копију решења
министарства надлежног за послове образовања (члан 143 Закона). Обавезно образовање лица из члана 140 Закона, а у вези са
чланом 142 Закона за сва лица доказује се
подношењем оверене фото-копије: уверења
/ потврде високошколске установе 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 стечених у току студија или
након дипломирања (члан 142 став 1 Закона)
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или уверења/потврде високошколске установе о положеним испитима из педагогије и
психологије у току студија (члан 142 став 4
Закона) или уверења/потврде о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу
(за наставника, васпитача, стручног сарадника) (члан 142 став 4 Закона). Лице које нема
образовање из члана 142 става 1 Закона у
обавези је да га стекне у року од једне, а
највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу (члан 142 став 2 Закона). Лице које
је положило испите из члана 142 став 4 Закона сматра се да има образовање из члана 142
став 1 Закона; 2. да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом
и ученицима из члана 139 став 1 тачка 2)
Закона – доказује се подношењем оригинала
или оверене фото-копије лекарског уверења
надлежне здравствене установе пре закључења уговора о раду; 3. да није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање из члана 139 став
1 тачка 3) Закона – доказује се подношењем
оригинала или оверене фото-копије уверења
надлежне службе Министарства унутрашњих
послова (доказ не може бити старији од дана
објављивања конкурса); 4. да је држављанин Републике Србије из члана 139 став 1
тачка 4) Закона – доказује се подношењем
оригинала или оверене фото-копије Уверења о држављанству издато на образцу
након 01.01.2019. године (доказ не може
бити старији од дана објављивања конкурса), односно оригинала или оверене фото-копије Извода из матичне књиге рођених издато на образцу након 01.03.2010. године.; 5.
да познаје српски језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад из члана 139 став 1
тачка 5) Закона – ако одговарајуће високо
образовање није стечено на српском језику
доставља се оверена фото-копија потврде/
уверења да је лице стекло средње, више или
високо образовање на српском језику или је
положило испит из језика по програму одговарајуће високошколске установе (члан 141
став 7 Закона).
ОСТАЛО: Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања у недељном листу Националне
службе за запошљавање „Послови”. Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују
се на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима коју врши надлежна националана служба за запошљавање
применом стандардизованих поступака.
Кандидати напред наведену документацију заједно са радном и животном биографијом својеручно потписаном, достављају уз
одштампан и попуњен пријавни формулар
са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије http: //www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc, путем поште на адресу Основна школа „Миливој Оморац”, 23323
Иђош, Миливоја Оморца 40 или лично на

напред наведену адресу у затвореном омоту
са назнаком „За конкурс – стручни сарадник
педагог”. Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве неће се разматрати. Неблаговремена пријава је она пријава која је поднета након истека рока важења конкурса.
Неуредна пријава је она пријава у којој
нису сви докази у оригиналу или овереним
фотокопијама. Изузетак од овере су пријавни формулар, радна и животна биографија.
Непотпуна пријава је она пријава која не
садржи све доказе из конкурса и није поднета на напред наведеном пријавном формулару. Конкурсна документација се не враћа.
Лице надлежно за контакт са кандидатима је
секретар установе Ивана Јеринкић, телефон
за информације: 0230/65-209.

К РА Г У Ј Е В А Ц
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

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

Асистент за научну област Физика,
ужа научна област Атомска,
молекулска и оптичка физика
у Институту за физику Факултета,
на одређено време на три године

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

Асистент са докторатом за ужу
научну област Хемија, ужа научна
област Аналитичка хемија
у Институту за хемију Факултета,
на одређено време, на три године

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, доктор наука –
хемијске науке, који сходно Закону о високом образовању показује смисао за наставни
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рад. Остали услови утврђени су Законом о
високом образовању, Статутом Факултета и
Правилником о систематизацији послова и
радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

ПДФ формату, похранити у засебне фолдере
и снимити (нарезати) на компакт диск, који
се доставља уз пријаву на конкурс. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред
општих услова треба да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним
општим актима. Уз пријаву неопходно је
доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе
о стеченој одговарајућој стручној спреми и
списак и сепарате објављених радова, односно радова за који поседују потврду да су прихваћени за објављивање до момента пријаве
на конкурс. Кандидати су такође дужни да
уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће
доказе надлежних органа поводом чињенице
да нису правоснажном пресудом осуђени за
кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању
послова у високошколској установи. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

ОШ „ЉУБОМИР ЉУБА НЕНАДОВИЋ”

Ванредни професор за научну област
Математика, ужа научна област
Математичка анализа са применама
у Институту за математику и
информатику Факултета, на одређено
време, на пет година

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области
математичких наука. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим условима и поступку за избор
у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета, Правилником о
условима за избор наставника Факултета и
Правилником о систематизацији послова и
радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред
општих услова треба да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним
општим актима. Уз пријаву неопходно је
доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе
о стеченој одговарајућој стручној спреми и
списак и сепарате објављених радова, односно радова за који поседују потврду да су прихваћени за објављивање до момента пријаве
на конкурс. Кандидати су, такође, дужни да
уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће
доказе надлежних органа поводом чињенице
да нису правоснажном пресудом осуђени за
кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању
послова у високошколској установи. Сходно
Упутству за примену, начин достављања,
попуњавања и утврђивање релевантних
докумената које кандидат доставља у току
поступка избора у звање наставника Универзитета у Крагујевцу кандидат је обавезан
да, све документе којима се доказују његови
биографски подаци, као и обавезни и изборни елементи за избор у звање наставника
предвиђени за одговарајуће научно поље,
достави у електронском облику, на тај начин
што ће релевантна документа скенирати, у
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34302 Раниловић бб.
тел. 034/6748-002
e-mail: os.ranilovic@gmail.com

Наставник историје

за 35% радног времена, на одређено
време до повратка одсутне запослене са
боловања, породиљског и одсуства са
рада ради неге детета

Наставник музичке културе

за 25% радног времена, на одређено
време до повратка одсутне запослене са
боловања, породиљског и одсуства са
рада ради неге детета

Наставник биологије

за 20% радног времена, на одређено
време до повратка одсутног запосленог
са функције директора школе

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати
услове за пријем у радни однос утврђене
чланом 139 и чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19) и то:
1) да имају одговарајуће образовање 2) да
имају физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, 3) да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици,
одузи, мање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврвнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију и за које није у складу са законом
утврђено дискриминаторно понашање 4)
држављанство Републике Србије, 5) да знају
српски језик. Потребна документа: оригинал
или оверена копија дипломе, оригинал уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал извод из матичне књиге рођених не старији од 6 месеци). Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Информације се могу добити на горе наведеној адреси и кандидати могу слати пријаве
на исту адресу. Рок за доставу пријава је на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Ближе информације се могу добити и
код секератара школе на тел 034/6748-002
или имејл os.ranilovic@gmail.com

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

образовање, у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18
– др. закони, 10/2019 и 6/2020), као и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/19, 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 правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају школи, и то: оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовања, односно уверења ако диплома
није издата; уверење да нису осуђивани за
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3)
Закона о основама система образовања и
васпитања, кандидат прибавља у надлежној полицијској управи МУП-а, не старије од
шест месеци (оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству, не старије
од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); доказ о знању српског језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад у школи
(уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику); извод из матичне књиге
рођених (оверена фотокопија или оригинал);
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
подноси изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве на конкурс се подносе у затвореним
ковертама, са назнаком „За конкурс”, поштом
на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе, сваког радног дана од 9 до 13 часова
и/или преко телефона: 034/301-815.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
34300 Аранђеловац, Хан Пијеска бб.
тел. 034/726-652
e-mail: arsvetisava@ptt.rs

34000 Крагујевац, Кумановска 3
тел. 034/301-815

Директор

Наставник разредне наставе

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019
и 6/2020) и то: да има одговарајуће високо

УСЛОВИ: високо образовање стечено: а) на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије)
из научне, одн. стручне области за одгова-
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Наука и образовање

рајући предмет, одн. групе предмета, или из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, одн.
стручне области или области педагошких
наука, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.09.2005. године, у ком
случају су неопходне завршене студије првог
степена из научне, одн. стручне области за
одговарајући предмет, одн. групу предмета); или б) на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10.09.2005.
године, за наставника основне школе, педагога или психолога; дозвола за рад (лиценца)
наставника или стручног сарадника; најмање
осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; обука и положен
испит за директора установе, одн. дозвола за
рад (лиценца) за директора (ако нема положен испит, дужан је да га положи у року до
две године од дана ступања на дужност);
знање српског језика (образовање стечено
на српском језику или положен испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе); психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и
ученицима; неосуђиваност правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање 3 месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије. Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат са наведеним образовањем, за директора
може бити изабрано и лице које, уз испуњеност осталих наведених услова, има високо
образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, одн. струковне и
специјалистичке струковне студије) или на
студијама у трајању од три године, или више
образовање, за наставника основне школе,
дозволу за рад наставника и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора
установе и најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања.

извод из МК рођених, уверење надлежног
основног суда и вишег суда да против кандидата није покренут кривични поступак
(доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага, доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога) за напред наведена кривична дела
(не старије од 30 дана), уверење МУП-а да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за напред наведена кривична дела (не
старије од 30 дана), потврда Повереника за
заштиту равноправности да није утврђено
дискриминаторно понашање кандидата (не
старије од 30 дана), потврда о радном стажу
на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања
(издато након објављивања конкурса), доказ
о знању српског језика (осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на том
језику), оверена фотокопија доказа о резултату стручно-педагошког надзора о раду
кандидата (извештај просветног саветника,
уколико кандидат исти поседује), уколико
се на конкурс пријави лице које је претходно обављало дужност директора установе,
дужно је да достави оверену фотокопију
доказа о резултатима педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања,
уверење о здравственом стању (психичка,
физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима) – не старије од 60 дана,
очитана лична карта или фотокопија личне
карте. Оригинали, односно оверени преписи
или фотокопије свих исправа не смеју бити
старији од шест месеци, осим оних за које
је наведен краћи рок. Сматраће се непотпуном пријава уз коју су приложене преписи и копије исправа који нису оверени код
надлежног органа. Рок за достављање пријава са доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови”. Пријаве се достављају у затвореним ковертама са назнаком „Конкурс за директора”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће бити разматране.
Пријављени кандидати ће бити писмено обавештени о именовању директора. Пријаве на
конкурс и достављена документација се не
враћају кандидатима.

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе следеће: пријава на конкурс која обавезно садржи: име и презиме, адресу, број телефона
и потпис кандидата, попуњен и одштампан
пријавни формулар, доступан на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја РС, радна биографија, предлог плана рада за време мандата, оверен препис или фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем образовању,
оверен препис или фотокопија уверења о
положеном стручном испиту, одн. испиту за
лиценцу за наставника или стучног сарадника, оверен препис или фотокопија уверења
о извршеној обуци и положеном испиту
за лиценцу за директора (пријава без овог
доказа сматраће се потпуном, а изабрани
кандидат биће дужан да у законском року
положи испит), уверење о држављанству,

УСЛОВИ: високо образовање из области
економских наука стечено на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; најмање пет година радног
искуства у струци.
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ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац
Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

Шеф Службе за финансијскорачуноводствене послове

Опис послова: организује, руководи и прати
извршење финансијских и рачуноводствених послова; развија, дефинише и координира припрему финансијских планова и
других аката из области свог рада; координира израду и припрему финансијских
извештаја; сарађује са органима контроле,
омогућава увид у пословање, пружа потреб-

на обавештења и поступа по примедбама
у складу са важећим прописима; доноси
одлуке о начину реализације финансијских
и рачуноводствених послова; контролише израду финансијских прегледа, анализа
и извештаја; пројектује приливе и одливе
новчаних средстава; руководи припремом и
израдом завршног рачуна; контролише формирање документације за пренос новчаних
средстава; обавља и друге послове по налогу декана.

Самостални стручнотехнички
сарадник за постдипломске студије
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, односно специјалистичке академске студије по пропису
који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године).
Опис послова: Припрема нацрте и предлоге годишњих планова рада, развоја и
коришћења ресурса из области постдипломских студија; анализира захтеве, препознаје
и дефинише решења из области рада; даје
упутства и пружа стручну помоћ; предлаже
мере за развој делатности, наставе, сарадње,
истраживања; комуницира са странкама
и запосленима и решава питања из своје
надлежности или усмерава на надлежност;
обавља и друге послове по налогу шефа
Службе.

Уредник за научноистраживачку
документацију и издавачку
делатност
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, односно специјалистичке академске студије), по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године;
знање страног језика и најмање три године
радног искуства.
Опис послова: Прати достигнућа издаваштва у земљи и свету, даје предлоге за унапређење метода рада издавачке делатности;
одређује параметре за потребе јавних набавки у складу са планом издавачког рада; комуницира са дизајнерима, лекторима, редакторима и рецензентима; обавља комуникацију
са ауторима и другим стручним лицима у
припреми и реализацији издавачких пројеката; организује сарадњу, координира рад
и комуницира са штампаријама и стручним
лицима ради реализације издавачког процеса; класификује, чува и презентује научноистраживачку документацију; прикупља
податке за израду базе података о издавачкој делатности.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву
на конкурс приложе следећа документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању; биографију; доказ о радном
искуству; уверење суда да се не води кривични поступак, не старије од 6 месеци; уверење полицијске управе о неосуђиваности,
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не старије од 6 месеци. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок
за подношење пријаве на конкурс је 8 дана
од дана објављивања.

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

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

на неодређено време или на одређено
време на 5 година

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

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

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

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

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

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

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање стечено на студијама трећег степена
(докторске академске студије, по пропису
који уређује високо образовање почев од
10. септембра 2005. године), односно стечен назив доктора наука по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Општи предуслов: кандидати морају да испуњавају општи предуслов
у погледу неосуђиваности утврђен чланом 72
став 4 Закона о високом образовању и чланом 135 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, који доказују потврдама надлежних
органа.
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ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим
одредбама Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 73/2018,
27/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020
– др. Закон, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Крагујевцу, Правилником
о критеријумима за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом
Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата. На конкурс
приложити: 1. пријаву на конкурс; 2. биографију; 3. уверење о држављанству; 4.
извод из матичне књиге рођених; 5. оверене фотокопије диплома или уверења којима
се потврђује ниво образовања; 6. потврду
надлежног органа да кандидат није правноснажно осуђиван за кривична дела против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или
примања мита у обављању послова у високошколској установи; 7. списак стручних и
научних публикација и по један примерак
тих публикација, а за кандидате који су у
радном односу на Факултету медицинских
наука у Крагујевцу и потврду Комисије за
квалитет о педагошком раду. Упутством за
примену, начин достављања, попуњавања
и утврђивање релевантних докумената које
кандидат доставља у току поступка избора
у звање наставника на Универзитету у Крагујевцу које је саставни део Правилника о
начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу (https://www.kg.ac.rs/Docs/
Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_izbora_u_
zvanje_nastavnika.pdf), утврђена је обавеза
кандидата да релевантна документа која
прилаже ради оцене испуњености општих
услова, као и обавезних и изборних елемената прописаних одредбама Правилника о
критеријумима за избор у звање наставника
Универзитета у Крагујевцу достави и у електронској форми (на компакт диску – ЦД).
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од
дана објављивања конкурса.

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

Сарадник у звању асистента са
докторатом за научну област
Медицинске науке, ужа научна
област Интерна медицина
на одређено време на 3 године

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен назив
доктора медицинских наука, способност за
наставни рад; завршена одговарајућа здравствена специјализација.

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

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

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

Сарадник у настави за научну
област Медицинске науке, ужа
научна област Фармацеутска
микробиологија
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: магистар фармације, студент докторских академских студија, укупна просечна оцена претходног нивоа студија најмање
осам (8).

Сарадник у настави за научну
област Медицинске науке, ужа
научна област Микробиологија и
имунологија
УСЛОВИ: доктор медицине, студент докторских академских студија, укупна просечна
оцена претходног нивоа студија најмање
осам (8).
Општи предуслов: Кандидати морају да
испуњавају општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чланом 72 став 4 Закона о високом образовању и чланом 135 став
1 Статута Универзитета у Крагујевцу, који
доказују потврдама надлежних органа да
нису осуђивани за кривична дела прописана
наведеним прописима.
ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим
одредбама Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 73/2018,
27/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др.
закони, 11/2021 – аутентично тумачење,
67/2021 и 67/2021 – др. закон), Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом
Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата. На конкурс
приложити: 1. пријаву на конкурс; 2. биографију; 3. уверење о држављанству; 4.
извод из матичне књиге рођених; 5. оверене фотокопије диплома или уверења којима
се потврђује ниво образовања; 6. потврду
надлежног органа да кандидат није правноснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или
примања мита у обављању послова у високошколској установи; 7. потврду да је студент докторских студија (за асистента и за
сараднике у настави) 8. списак стручних и
научних публикација и по један примерак
тих публикација у складу са упутством које
се налази на страници Факултета http: //
www.medf.kg.ac.rs/dokumenti_za_izbor.php.
Сву конкурсну документацију са доказима о
испуњености услова конкурса, сви кандидати су у обавези да доставе и у електронској
форми (на компакт диску – CD). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од дана
објављивања конкурса.
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К РА Љ Е В О
ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
36000 Краљево, Доситејева 19
тел. 036/383-377

Сарадник у звање сарадника у
настави за ужу научну област
Производно машинство

на одређено време до једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких академских студија из научне
области Машинско инжењерство, који има
завршене одговарајуће студије првог степена 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”
бр. 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 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 Факултета 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 – оверену фотокопију дипломе и додатка дипломе о
одговарајућој стручној спреми или уверење о
завршеном првом степену студија и уверење
о положеним испитима, потврду о уписаним
мастер академским или специјалистичким
академским студијама, одговарајући доказ
надлежног органа у погледу 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 радове и све остале доказе од значаја за избор. Пријаве кандидата са
прилозима о испуњавању услова конкурса
доставити на адресу: Факултет за машинство
и грађевинарство у Краљеву, 36000 Краљево, Доситејева 19, са назнаком „Пријава на
конкурс за избор сарадника у звање сарадник
у настави за ужу научну област Производно
машинство”. Конкурс остаје отворен 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови” и на интернет страници Универзитета у
Крагујевцу. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
36000 Краљево, Доситејева 19
тел. 036/383-377

Сарадник у звање асистента
за научну област Машинско
инжењерство, ужу научну област
Производно машинство
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студије завршене са просечном
оценом најмање 8,00 или магистар наука
коме је прихваћена тема докторске 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 – аутентично тумачење) кандидат треба да испуњава
опште и посебне услове предвиђене Законом
о високом образовању („Сл. гласник Републике Србије”, бр. 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 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 Факултета 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
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 докторске дисертације, одговарајући доказ надлежног органа
у погледу 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 радове и све остале доказе од значаја
за избор.

Сарадник у звање асистента
за научну област Грађевинско
инжењерство, ужу научну област
Теорија конструкција
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија из научне области грађевинског инжењерства и који
је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8,00 или
магистар наука коме је прихваћена тема докторске 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 – аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава
опште и посебне услове предвиђене Законом
о високом образовању („Сл. гласник Републике Србије”, бр. 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 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 Факултета за машинство
и грађевинарство у Краљеву (број 627 од
18.05.2018. године), у складу са којима ће
бити извршен избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: 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
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 докторске дисертације, одговарајући доказ надлежног органа
у погледу 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 радове и све остале доказе од значаја
за избор. Пријаве кандидата са прилозима
о испуњавању услова конкурса доставити
на адресу: Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, Доситејева 19, 36000
Краљево, са назнаком: „Пријава 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 Крагујевцу. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве
неће се разматрати.

КРУШЕВАЦ
ГИМНАЗИЈА „ВУК КАРАЏИЋ”
37240 Трстеник, Вука Караџића 11
тел. 037/713-665

Наставник географије

са 60% радног времена, на одређено
време до повратка одсутног запосленог
са дужности директора школе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – др. закона, 10/2019, 27/2018 – и др. закон и 6/20) и
Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији („Сл. гласник РС –
Просветни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016,
2/2017, 11/2017, 13/2018), и то: 1. да поседује одговарајуће образовање; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмањем три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
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правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. да је држављанин Републике Србије; 5. да
зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се
попуњава на званичној интернет страници
Министарства просвете и одштампан доставља школи, кандидат треба да приложи
оригинал или оверену копију: дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених; уверење из казнене евиденције. Кандидат који
има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина доставља одговарајућу потврду/уверење високошколске установе о броју остварених бодова, односно
положеним испитима из педагогије и психологије, односно уверење о положеном стручном испиту / испиту за лиценцу. Кандидат
који нема образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплинаје обавезан
да га стекне у року од једне, а највише две
године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу. Сматра
се да наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или
је положио стручни испит односно испит за
лиценцу, има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина; кратку биографију. Доказ о знању језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад у школи се
доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Кандидати који уђу у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима у Националну
службу за запошљавање у Крушевцу. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања. Пријаве слати на горе наведену адресу, лично или поштом.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖИВАДИН АПОСТОЛОВИЋ”

37240 Трстеник, Кнегиње Милице 41
тел. 037/711-464

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60дана

Наставник италијанског језика

са 44,44% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 – др. закона, 10/2019, 6/2020) и за радно место под
1. Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019,
2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21), за радно место под 2. Правилником о степену и
врсти образовања наставника који изводе
образовно-васпитни рад из изборних предмета уосновној школи („Сл. гласник РС” бр.
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11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 11/2017, 16/2020, 3/2021). 1) да има
одговарајуће образовање; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмањем три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита
или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да је држављанин Републике Србије; 5) да
зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар који се попуњава на званичној интернет
страници Министарства просвете и одштампан доставља школи, кандидат треба да приложи оригинале или оверене копије: дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених; уверење из казнене евиденције; кратку
биографију. Доказ о знању језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад у школи се
доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику. Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставиће
изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Кандидати који уђу у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима у Националну
службу за запошљавање у Крушевцу. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања. Пријаве слати на горе наведену адресу, лично или поштом.

АКАДЕМИЈА ВАСПИТАЧКОМЕДИЦИНСКИХ СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА
37000 Крушевац, Балканска 18

Асистент за област
Психолошке науке

Одсек Крушевац, на период од 3 године

УСЛОВИ: завршене основне студије психологије са просечном оценом најмање осам (8),
уписане докторске студије психологије и способност за наставни рад. Лица која подносе
пријаву на конкурс за избор у звање морају
приложити и следећу документацију: 1. кратку животну и радну биографију, 2. фотокопије
диплома свих нивоа студија, 3. очитану личну
карту, 4. за педагошку и наставну праксу (ако
је кандидат остварио на високошколској установи), резултати анкета: студената, наставника и сарадника и доказ о усавршавању
педагошких активности у извођењу наставе, 5. референце: научни или стручни радови објављени у домаћим или међународним
часописима, уџбеници, збирке задатака, практикуми, патенти, софтверска решења, монографије, радови штампани у зборницима са
стручних или научних скупова и др. 6. лиценце, стручни испити из уже стручне области за
коју се бира и сл. Неблаговремене пријаве и
пријаве без комплетне документације неће
бити разматране. Пријаве слати на адресу:
Академија васпитачко-медицинских струковних студија, Балканска 18, 37000 Крушевац.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЗЕНЕЉ ХАЈДИНИ”
Тупале, 16240 Медвеђа

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба
да испуњава услове прописане члановима 122,
139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/2017, 27/2018 и други закони 10/2019,
27/2018 и други закони и 6/2020); да има одговарајуће високо образовање за наставника
основне школе, педагога или психолога школе
стечено на студијама другог степена (мастер
струковне студије, специјалистичка академске
студије у складу са законом о високом образовању); на основним студијама у трајању
од најмање четири године по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. год.; да има лиценцу, односно стручни
испит за наставника, педагога или психолога; да има најмање 8 година рада у установи
на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и запостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примања или давања мита,
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против полног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених медјународним правом без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад (албански
језик); да има физичку, психичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима.
Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези
да приложи: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању; оверен препис (фотокопију) уверења о положеном стручном испиту; потврду о радном стажу најмање 8 година рада у области образовања и васпитања
(не старије од 6 месеци); уверење из суда
да против кандидата није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу
истраге, покренута оптужница или донето
решење о одређивању притвора не старије
од 6 месеци; уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања;
лекарско уверење да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци; извод
из матичне књиге рођених, не старији од 6
месеци; пријаву на конкурс са радном биографијом и прегледом кретања у служби;
доказ о знању језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад (албански језик).
Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се подносе на адресу школе.
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на број тел. 062/1764-716.
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НИШ
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ”

18220 Алексинац, Душана Тривунца 15

Наставник гитаре
УСЛОВИ: услови прописани за степен и врсту
образовања наставника у основној музичкој
школи у складу са чл. 2 ст. 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). Остали услови: општи
услови за рад из Закона о раду; услови из
члана 139 и чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања; образовање
из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова, од којих најмање
по 6 бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и 6 бодова праксе
у установи у складу са Европским системом
преноса бодова (чл. 142 Закона о основама система образовања и васпитања). Сви
кандидати, уз ручно потписану пријаву на
конкурс са биографијом, достављају: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом
образовању и додатка дипломи (за завршене
мастер студије), односно уверење о дипломирању уколико диплома још није издата и
уверење високошколске установе о положеним испитима (чл. 142 Закона о основама система образовања и васпитања); извод
из матичне књиге рођених-прибављен после
27.03.2009. године (оригинал или оверена
фотокопија); уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија не старије од
6 месеци); да лице зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ о томе
се доставља само уколико образовање није
стечено на српском језику); уверење полицијске управе да кандидати нису осуђивани
за кривична дела наведена у чл. 139 ст. 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Изабрани кандидати
пре закључења уговора о раду достављају:
лекарско уверење да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, који се одштампан доставља установи заједно са потребном документацијом.
Документа се предају у оригиналу или овереној фотокопији, путем поште или лично у
просторијама секретаријата школе. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 (осам) дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Конкурс за пријем у радни однос спроводи
конкурсна комисија коју ће директор именовати посебним решењем. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе на телефон: 018/800-748. Кандидати
који буду позвани од стране школе су дужни
да приступе провери психофизичких способности коју спроводи одговарајућа филијала
Националне службе за запошљавање применом стандардизованих поступака. Кандидати
су дужни да у пријави наведу контакт телефон како би били обавештени о поступку
провере психофизичких способности. Пријаве кандидата који не приступе провери психофизичких способности неће се разматрати.
Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник хармонике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: услови прописани за степен и врсту
образовања наставника у основној музичкој
школи у складу са чл. 2 ст. 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). Остали услови: општи
услови за рад из Закона о раду; услови из
члана 139 и чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања; образовање
из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова, од којих најмање
по 6 бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и 6 бодова праксе
у установи у складу са Европским системом
преноса бодова (чл. 142 Закона о основама система образовања и васпитања). Сви
кандидати, уз ручно потписану пријаву на
конкурс са биографијом, достављају: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом
образовању и додатка дипломи (за завршене
мастер студије), односно уверење о дипломирању уколико диплома још није издата и
уверење високошколске установе о положеним испитима (чл. 142 Закона о основама система образовања и васпитања); извод
из матичне књиге рођених-прибављен после
27.03.2009. године (оригинал или оверена
фотокопија); уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија не старије од
6 месеци); да лице зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ о томе
се доставља само уколико образовање није
стечено на српском језику); уверење полицијске управе да кандидати нису осуђивани
за кривична дела наведена у чл. 139 ст. 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Изабрани кандидати
пре закључења уговора о раду достављају:
лекарско уверење да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, који се одштампан доставља установи заједно са потребном документацијом.
Документа се предају у оригиналу или овереној фотокопији, путем поште или лично у
просторијама секретаријата школе. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 (осам) дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Конкурс за пријем у радни однос спроводи
конкурсна комисија коју ће директор именовати посебним решењем. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе на телефон: 018/800-748. Кандидати
који буду позвани од стране школе су дужни
да приступе провери психофизичких способности коју спроводи одговарајућа филијала
Националне службе за запошљавање применом стандардизованих поступака. Кандидати
су дужни да у пријави наведу контакт телефон како би били обавештени о поступку
провере психофизичких способности. Пријаве кандидата који не приступе провери психофизичких способности неће се разматрати.

Посао се не чека,
посао се тражи

ГИМНАЗИЈА „9. МАЈ”

18000 Ниш, Јеронимова 18

Чистачица
Наставник рачунарства и
информатике

са 50% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Сви кандидати морају испуњавати
услове за рад на радном месту прописане
одредбом чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања и то да: имају
одговарајуће образовање; психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да
знају српски језик. Под одговарајућим образовањем за лице из става I тач. 1 кандидат
треба да има одговарајуће образовање из
Правилника о организацији и систематизацији послова Гимназије „9. мај”, и то: лице
са завршеном основном школом, односно I
степеном стручне спреме. Под одговарајућим
образовањем за лице из става II тач. 1 кандидат треба да има одговарајуће образовање из чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника
о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС – Просаветни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017,
11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 3/2020,
14/2020 и 1/2021) и то: професор информатике, односно дипломирани информатичар;
професор математике, односно дипломирани
математичар, смер рачунарство и информатика; дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови осим енергетског; дипломирани инжењер електронике, сви смерови
осим индустријске енергетике; дипломирани
инжењер за информационе системе, одсеци за информационе системе и информационе системе и технологије; дипломирани
инжењер организације за информационе
системе, одсеци за информационе системе и
информационе системе и технологије; дипломирани инжењер организационих наука,
одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије, одсек за управљање квалитетом; дипломирани инжењер
информатике, односно дипломирани
инжењер рачунарства; дипломирани економист, смерови: кибернетско-организациони,
економска статистика и информатика, економска статистика и кибернетика, статистика
и информатика или статистика, информатика
и квантна економија; дипломирани информатичар; дипломирани информатичар – пословна информатика; дипломирани информатичар – професор информатике; дипломирани
информатичар – мастер; дипломирани професор информатике – мастер; дипломирани
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информатичар – мастер пословне информатике; дипломирани инжењер организационих
наука – мастер, студијски програм Информациони системи и технологије; мастер математичар; мастер информатичар; мастер
инжењер електротехнике и рачунарства;
мастер инжењер информационих технологија; мастер инжењер организационих наука
(студијски програм Информациони системи
и технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске науке); мастер професор
информатике и математике; мастер инжењер
софтвера; мастер инжењер информационих
технологија и система; мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије
првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет). Лица из
става 1. ове тачке која су стекла академско звање мастер, морају имати, у оквиру
завршених студија, положено најмање пет
информатичких предмета (од тога најмање
један из области Програмирање и најмање
један из области Објектно оријентисано
програмирање) и најмање три предмета из
области Математика, што доказују потврдом
издатом од стране високошколске установе. Докази о испуњености услова: Кандидати попуњавају пријавни формулар, који се
може преузети са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, и уз попуњени пријавни
формулар прилажу и: потписану биографију
кандидата, оригинал/оверена копија доказа о
стеченој стручној спреми; оригинал/оверена
копија уверења о држављанству (не старије
од 6 месеци), оригинал/оверена копија уверења о неосуђиваности (уверење из МУП-а
не старије од 6 месеци); оригинал/оверена
копија извода из матичне књиге рођених
(не старије од 6 месеци). Лекарско уверење
подноси избрани кандидат, пре закључења
уговора о раду, а доказ о знању језика се
доставља само уколико образовање није стечено на српском језику. Фотокопије докумената која нису оверене од надлежног органа
неће се узимати у обзир. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок
за достављање пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса, лично у канцеларији
секретара школе или на адресу: Гимназија
„9. мај”, Ниш, Јеронимова 18. Све информације на телефон: 018/415-1211.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА”

18000 Ниш, Гарсија Лорке бб.

Директор

на мандатни период
од 4 године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабран
кандидат који испуњава услове прописане
чланом 122 ст. 2. и 5, чланом 139 и чланом
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и
6/20), и то: да има стечено одговарајуће
високо образовање за наставника основне
школе и подручје рада, за педагога и психолога: на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), и то:
студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
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трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука (лице под овом подтачком
такође мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу
предмета); на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
ученицима; да није: осуђиван правосажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца; осуђиван правосажном
пресудом за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита и друга кривична дела против
службене дужности, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом – без обзира на изречену
кривичну санкцију; утврђено дискриминаторно понашање у складу са законом (кандидат
не може да буде лице за које је у поступку и
на начин прописан законом утврђено дискриминаторно понашење); да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик
на коме се остварује образовно-васпитни
рад; да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручних сарадника; да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да има
обуку и положен испит за директора установе (изабрани кандидат који нема положен
испит за директора дужан је да га положи у
року до две године од дана ступања на дужност); да има доказ о резултату стручно-педагошког надзора о свом раду (извештај просветног саветника), уколико је
стручно-педагошки надзор обављен; да има
доказ о резултатима стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања (кандидат који је претходно обављао
дужност директора установе у којој је
обављен стручно-педагошки надзор и
спољашње вредновање). Изузетно, ако се на
конкурс не пријави ниједан кандидат с одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и
2 Закона о основама система образовања и
васпитања, за директора може бити изабрано и лице које испуњава услове из члана 122
став 6, члана 139 и члана 140 став 3 Закона
о основама система образовања и васпитања
које поседује: одговарајуће образовање за
наставника основне школе: да кандидат има
стечено одговарајуће високо образовање на
студијама првог степена (основне академске,
односно стуковне и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од
три године или вишим образовањем; да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима; да није: осуђиван правосажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца; осуђиван
правосажном пресудом за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита и друга кривична дела против службене дужности, за
кривично дело из групе кривичних дела про-

тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом – без
обзира на изречену кривичну санкцију; да
није утврђено дискриминаторно понашање у
складу са законом (кандидат не може да буде
лице за које је у поступку и на начин прописан законом утврђено дискриминаторно
понашење); да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу
за рад наставника, васпитача и стручних
сарадника; да има најмање десет година
рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; да има обуку и положен испит
за директора установе (изабрани кандидат
који нема положен испит за директора дужан
је да га положи у року до две године од дана
ступања на дужност); да има доказ о резултату стручно-педагошког надзора о свом
раду (извештај просветног саветника), уколико је стручно-педагошки надзор обављен; да
има доказ о резултатима стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања (кандидат који је претходно обављао
дужност директора установе у којој је
обављен стручно-педагошки надзор и
спољашње вредновање). Уз пријаву на конкурс, учесник конкурса подноси следеће
доказе: оверену фото-копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверену
фото-копију дипломе о завршеним студијама
првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно
групу предмета (само учесник конкурса који
има завршене студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких
наука); оригинал извод из матичне књиге
рођених за кандидате који су променили презиме односно име после издавања дипломе;
оригинал уверења о држављанству Републике Србије (оригинал не старији од 6 месеци
од датума објаве конкурса); оригинал или
оверену фотокопију доказа о познавању српског језика (доставља само кандидат уколико
одговарајуће образовање није стечено на
српском језику) – (овера фото-копије не старија од 6 месеци од датума објаве конкурса);
оверену фото-копију доказа о положеном
испиту за дозволу за рад наставника, васпитача и стручних сарадника (лиценцу) или
уверења о положеном стручном испиту за
наставника, васпитача или стручних сарадника; оригинал доказа о неосуђиваности
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинали
не старији од 30 дана од датума објаве конкурса); оригинал доказа о радном искуству
на пословима образовања и васпитања,
после стеченог одговарајућег образовања,
издата од стране послодавца (оригинал не
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старији од 30 дана од датума објаве конкурса); оверену фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања (само кандидат које је претходно обављао дужност
директора установе у којој је обављен
стручно-педагошки надзор и спољашње
вредновање, односно оригинал доказа установе ако надзор није обављен); оверену
фото-копију доказа о резултату стручно-педагошког надзора о свом раду (само кандидат који поседује извештај просветног
саветника); оверену фотокопију лиценце за
директора установе (уколико кандидат не
достави овај доказ његова пријава се сматра потпуном); биографију са кратким прегледом кретања у служби (необавезно);
план рада директора за време мандата; оригинал лекарског уверења о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима (оригинал не старији од датума објаве конкурса). Фотокопије које нису
оверене од стране надлежног органа неће
се узети у разматрање. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве доставити лично
или поштом на адресу: Основна школа „Свети Сава” Ниш, Гарсија Лорке бб, Ниш. Лице
које је учесник конкурса може добити додатне информације код секретара Основне
школа „Свети Сава” Ниш. Неблаговремене,
непотпуне и неисправне пријаве неће бити
узете у разматрање. Одлуку о избору директора школе доноси министар у року од 30
дана од дана пријема документације. Термини изражени у овим тексту у граматичком
мушком роду подразумевају природни женски и мушки род лица на која се односе.

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш
Ћирила и Методија 2

Асистент за ужу научну област
Немачки језик (Синтакса немачког
језика 1 и Савремени немачки језик 1)
УСЛОВИ: за стицање звања и заснивање
радног односа сарадника прописани су Законом о високом образовању, Статутом Филозофског факултета у Нишу и Правилником
о избору у звања сарадника Филозофског
факултета у Нишу. Конкурс је отворен осам
дана од дана објављивања за избор сарадника. Кандидати за избор сарадника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и
електронском облику (ворд верзија, мејл-адреса: pravna@filfak.ni.ac.rs). Образац за
пријаву преузима се са веб-портала Факултета http: //www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/
category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у
Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву подносе и следећа документа:
биографија, библиографија, радови, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверена фотокопија дипломе
о одговарајућем магистеријуму заједно са
потврдом о прихваћеној теми докторске
дисертације или уверење о уписаним докторским академским студијама, уверење
надлежне полицијске управе да против њих
није изречена правноснажна пресуда за
кривична дела из члана 72 став 4 Закона о
високом образовању. Конкурсни материјал
кандидати могу доставити и у електронској
форми. Неблаговремено приспеле пријаве и
пријаве без комплетне документације неће
бити разматране.
Бесплатна публикација о запошљавању

ГИМНАЗИЈА
„БОРА СТАНКОВИЋ”

18000 Ниш, Вожда Карађорђа 27

Наставник физике
УСЛОВИ: врста образовања за наставника физике: професор физике; дипломирани физичар; дипломирани астрофизичар;
дипломирани физичар за општу физику;
дипломирани физичар за примењену физику; дипломирани физичар – информатичар;
професор физике за средњу школу; дипломирани физичар – истраживач; дипломирани физичар за теорију и експерименталну
физику; дипломирани физичар за примењену
физику и информатику; дипломирани физичар – професор физике – мастер; дипломирани физичар – теоријска и експериментална
физика – мастер; дипломирани физичар –
примењена и компјутерска физика – мастер;
дипломирани физичар – примењена физика
и информатика – мастер; дипломирани професор физике – мастер; дипломирани физичар – мастер; дипломирани физичар – мастер физике – метеорологије; дипломирани
физичар – мастер физике – астрономије;
дипломирани физичар – мастер медицинске физике; мастер физичар; мастер професор физике. Лица која су стекла академско
звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из области физике.

Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: врста образовања за наставника
енглеског језика: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност; професор енглеског језика и књижевности и италијанског језика и књижевности;
професор енглеског језика и књижевности и
немачког језика и књижевности; дипломирани филолог англиста; дипломирани професор енглеског језика и књижевности; мастер
филолог (студијски програм Англистика; студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност);
мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно
профил Енглески језик и књижевност); мастер професор предметне наставе. Лица која
су стекла академско звање мастер, морају да
имају претходно завршене основне академске студије из области предмета, односно
на студијским групама/програмима: Језик,
књижевност, култура, модул Енглески језик
и књижевност; Енглески језик и књижевност;
Англистика; Енглески језик и књижевност са
другом страном филологијом.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају
услове прописане чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18,
10/19 и 6/20): да имају одговарајуће образовање; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ се доставља при закључењу
уговора о раду); да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних

дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају
држављанство Републике Србије; да знају
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни
да доставе: пријавни формулар доступан
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
попуњен и одштампан; оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању (кандидати
који су завршили други степен, достављају
и диплому са основних академских студија);
уверење о неосуђивансти издато у МУП-у
(оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству (оригинал или оверену
фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); кандидат који није стекао образовање на српском језику доставља доказ о знању српског
језика на коме се изводи образовно-васпитни рад; изјаву сагласности да школа може
да достави податке о личности Националној
служби за запошљавање ради психолошке процене способности за рад са децом и
ученицима. Вршиће се психолошка процена
способности за рад са децом и ученицима
коју врши Национална служба за запошљавање, применом стандарнизованих поступака. Пријаве слати на адресу школе, Гимназија „Бора Станковић”, Вожда Карађорђа 27,
Ниш или предати непосредно у сектретаријату школе, у коверти са назнаком „Конкурс за
пријем у радни однос”, у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
36300 Нови Пазар
36314 Штитаре, Штитаре бб.
тел. 020/351-393

Наставник енглеског језика

на одређено време, замена
одсутне запослене преко 60 дана,
до повратка раднице са боловања,
са 70% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за пријем у радни однос утврђене чланом
139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
72/09, 52/11 55/2013, 35/2015, 88/17), 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 правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена беусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4) да имају држављанство Републике
Србије, 5) да знају српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад.
27.10.2021. | Број 957 |
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Потребна документа: оригинал или оверена
копија дипломе, односно уверење, којим се
доказује одговарајуће високо образовање,
оригинал уверење о држављанству не старије од 6 месеци, оригинал извод из матичне књиге рођених не старији од 6 месеци.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Информације се могу добити
на горе наведеној адреси и кандидати могу
слати пријаве на исту. Рок за доставу пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављивања
у листу „Послови”. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко телефона 020/351-393
или на горе наведену адресу.

НОВИ СА Д
ОШ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО”
21466 Куцура
Ослобођења 6

Педагог

са 50% норме часова

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања, и то: а) да има
одговарајуће образовање за радно место
педагога, према одредбама чл. 140 и 142
Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) и одредбама Правилника о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС – Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019); б) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом
и ученицима; в) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење не старије од 6 месеци);
г) да има држављанство Републике Србије
(уверење не старије од 6 месеци); д) да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова из тачака а), в), г) и д) достављају се
уз пријаву, а доказ о испуњености услова из
тачке б) прибавља се пре закључења уговора о рад. Уз пријавни формулар, који се
преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
кандидати достављају потребну документацију у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве
са документацијом достављају се на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс
за радно место педагог са 50% норме”.
Фотокопије докумената морају бити оверене. Непотпуне и неблаговремене пријаве се
неће узимати у разматрање.
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ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”

21480 Србобран
Хајдук Вељка бб.
тел. 021/730-040
e-mail: sekretarosvuk@gmail.com

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће
високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; да има одговарајуће високо образовање – студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; наведено лице мора да има завршене
студије првог степена из научне, одноосно
стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета; да има одговарајуће високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године;
2. да има дозволу за рад, тј. положен испит
за лиценцу, односно положен стручни испит
за наставника, педагога или психолога; 3.
да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања;
4. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 5.
да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће за кривична дела
примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 6. против кога није
покренут крувични поступак или истрага за
напред наведена кривична дела; 7. да није
правоснажно осуђен за привредни преступ
у вршењу раније дужности; 8. да има
држављанство Републике Србије; 9. да зна
српски језик; 10. да има обуку и положен
испит за директора школе (уколико кадидат изабрана за директора нема полежен
испит за директора школе, дужан је да исти
положи у року од две године од дана ступања на дужност, као што прописује Закон
о основама образовања и васпитања). Докази о испуњености услова из члана 139 став
1 тач. 1), 3)–5) Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88 од 29. септембра 2017, 27
од 6. априла 2018. – др. закони, 10 од 15.
фебруара 2019, 6 од 24. јануара 2020 год.)
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ
из става 1 тачка 2) истог члана прибавља се
пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву
достави: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем

високом образовању; оверен препис или
оверену фотокопију уверења о поженом
стручном испиту, односно испиту за лиценцу за наставника, педагога или психолога; оверен препис/фотокопију лиценце
за директора школе, уколико је кандидат
поседује; потврду да кандидат има најмање
осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања; извод из матичне књиге рођених оригинал или оверену
фотокопију извода, не старије од 6 месеци;
доказ о држављанству Републике Србије,
оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству, не старије од 6 месеци;
лекарско уверење о психичкој, физичкој
или здравственој способности за рад са
децом и ученицима, не старије од 6 месеци
– доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду; доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запоштање и
злостављање малелетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утрђено дискриминаторно понашање; доказ да против њега није покренут
кривични поступак или истрага за напред
наведена кривична дела; доказ да није
правноснажно осуђен за привредни преступ
у вршењу раније дужности; доказ о знању
српског језика (само уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику); кандидат је дужан да школи достави и
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду (извештај просветног саветника) ако га поседује; уколико се на конкурс
пријављује лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је
да достави резлтате стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања, уколико га поседује; биографију
са прегледом кретања у служби. Пријавни
формулар попунити на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја: http: //www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc, одштампати и заједно са осталом потребном документацијом
доставити на горенаведену адресу. Рок
за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса у листу „Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија за избор директора неће узети у разматрање. Пријаве са документацијом слати
на наведену адресу, у затвореној коверти,
са назнаком: „Конкурс за директора” или
доставити лично радним данима, у периоду
од 10 до 13 часова. За додатна обавештења
обратити се секретаријату школе на телефон: 021/730-040 или на мобилни телефон: 060/508-6656. О резултату конкурса
кандидати ће бити обавештени у року од 8
дана од дана пријема решења о именовању
директора од стране министра просвете,
науке и технолошког развоја.
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 8

Доцент или ванредни професор
за ужу научну област Болести
животиња и хигијена анмалних
производа
на одређено време до 5 година

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

Доцент или ванредни професор за
ужу научну област Фармакологија са
токсикологијом
на одређено време до 5 година

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

Доцент или ванредни професор за
ужу научну област Фитофармација
на одређено време до 5 година

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

Доцент за ужу научну област
Пољопривредна техника
на одређено време до 5 година

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

Сарадник у настави за ужу научну
област Механика
на одређено време до 12 месеци

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

ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ”

Петроварадин
21000 Нови Сад, Прерадовићева 6

Наставник предметне наставе –
српски језик
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 правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) има држављанство Републике
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад (српски
језик). Докази о испуњености услова под
тачкама 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 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,
специјалистичке академске студије), и то:
(а) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; (б) студије другог
степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из
тачке 1) подтачка (б) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета. Учесник конкурса треба да испуњава и услове из члана 3
став 1 тачка Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС
– Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 3/18 и 11/2019 – у
даљем тексту: Правилник), односно учесник
конкурса треба да је: 1) професор српског
језика и књижевности, 2) професор српског
језика и књижевности са општом лингвистиком, 3) професор српске књижевности и језика, 4) професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу, 5) дипломирани
филолог српског језика са јужнословенским
језицима, 6) дипломирани филолог српске
књижевности са јужнословенским књижевностима, 7) професор, односно дипломирани
филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, 8) професор, односно
дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик, 9) професор

српскохрватског језика и опште лингвистике,
10) професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима, 11) професор српскохрватског језика са источним и западним
словенским језицима, 12) професор српскохрватског језика и југословенске књижевности
за наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском,
односно русинском или румунском језику, 13)
професор, односно дипломирани филолог за
југословенску и општу књижевност, 14) професор југословенске књижевности са страним језиком, 15) дипломирани филолог за
књижевност и српски језик, 16) дипломирани
филолог за српски језик и књижевност, 17)
професор српског језика и књижевности у
одељењима за националне мањине, 18) професор српског језика и српске књижевности,
19) дипломирани компаратиста, 20) мастер
филолог (студијски програми: Српски језик
и књижевност, Српска књижевност и језик,
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност,
Српска филологија (српски језик и лингвистика), Српска књижевност и језик са компаратистиком), 21) мастер професор језика и
књижевности (студијски програми: Српски
језик и књижевност, Српска књижевност и
језик, Српска књижевност и језик са општом
књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и
лингвистика), Филологија, модули: Српски
језик и Српски језик и компаративна књижевност; Компаративна књижевност са теоријом књижевности), 22) професор српскохрватског језика и књижевности, 23) мастер
филолог из области филолошких наука, 24)
професор југословенске књижевности и српског језика; 25) мастер професор предметне
наставе (претходно завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет). У складу са чланом 141 став 7 послове наставника и 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 установе (за наставника предметне наставе и стручне сараднике). Обавезно образовање наставника 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 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 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 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.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и техно27.10.2021. | Број 957 |
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лошког развоја (у даљем тексту: Министарство), а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају на адресу школе у року од 8 дана,
од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови”. Потребна документација: 1. оригинал, или оверена фотокопија одговарајуће
дипломе (уверења); 2. кандидат који није
стекао образовање на српском језику доставља доказ (потврду или уверење), да је
положио испит из српског језика са методиком, по програму одговарајуће високошколске установе; 3. оригинал или оверена фотокопија уверења Министарства унутрашњих
послова којим кандидат доказује да није
осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона, уверење не сме бити старије
од дана објављивања конкурса на огласној
табли Националне службе за запошљавање;
4. оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије; 5.
доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима доставља
само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Напомена: у вези образовања
стеченог у некој од република СФРЈ, образовања 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 образовања која је прописана чланом
140 Закона, министар, по претходно прибављеном мишљењу 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 стеченог образовања
за обављање послова наставника, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће
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 признавању
стране високошколске исправе и мишљења
одговарајуће високошколске установе,
утврђује решењем министар. Кандидати под
I, II, III достављају оригинал или оверену
фотокопију одговарајућег решења министра.
Сви докази морају бити достављени у оригиналу или у овереној фотокопији. Непотпуне и
неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријавни формулар са документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс
– српски језик”. Сва потребна обавештења
можете добити од секретара школе, лично
или на телефон: 021/6433-201.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

Наставник за избор у звање доцента
или ванредног професора за ужу
научну област Ургентна медицина

на одређено време, непуно радно време
(15 сати на Факултету)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из области за коју
се бира и остали услови за доцента утврђени чланом 74 Закона о високом образовању,
Статутом Универзитета у Новом Саду, Пра-
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вилником о ближим условима за избор у
звање наставника Универзитета у Новом
Саду, Статутом Медицинског факултета
у Новом Саду и чланом 21 Правилника о
изборима у звања наставника, сарадника и
истраживача Медицинског факултета Нови
Сад или VIII степен стручне спреме, научни
назив доктора наука из области за коју се
бира и остали услови за ванредног професора утврђени чланом 74 Закона о високом
образовању, Статутом Универзитета у Новом
Саду, Правилником о ближим условима за
избор у звање наставника Универзитета у
Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и чланом 22 Правилника
о изборима у звања наставника, сарадника
и истраживача Медицинског факултета Нови
Сад. Посебан услов: Кандидати који конкуришу за клиничке предмете подносе доказ да
су у радном односу у установи која је наставна база Факултета.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат
треба да приложи: краћу биографију, фотокопију личне карте (уколико лична карта
поседује чип, доставити фотокопију очитане, у случају да нема чип, довољна је обична фотокопија и једне и друге стране личне
карте са јасно видљивим подацима), оверене копије диплома (копија се оверава код
јавног бележника/нотара), списак радова и
публикација (у два примерка), ЦД са радовима и публикацијама који су наведени у списку, образац упитника и образац пријаве на
конкурс се преузимају са сајта: https: //www.
mf.uns.ac.rs/dokumenta.php; доказ о педагошком искуству и позитивно оцењеној педагошкој активности (уколико има искуство); доказ
о некажњавању (преузима се у СУП-у). Пријаве са документацијом подносе се на Писарници Медицинског факултета Нови Сад, Хајдук
Вељкова 3, Нови Сад, са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Медицински факултет
задржава право да контактира пријављене
кандидате за случај потребе допуне документације, те вас молимо да доставите тачне
податке за контакт. Доказ о некажњавању
можете доставити најкасније 30 дана од дана
објављивања конкурса, с обзиром на потребну процедуру издавања предметног доказа.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈАН КОЛАР”

стручних сарадника у основној школи; да је
држављанин Републике Србије; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна српски језик и језик на коме се изводи настава
– словачки језик. Уз пријаву за педагошког
асистента потребно је доставити и доказ о
завршеном најмање уводном модулу обуке
за педагошког асистента, по програму обуке
коју организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја и доказ о познавању ромског језика.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити
следеће документе: доказ о одговарајућој
стручној спреми; уверење о држављанству
Републике Србије и доказ о неосуђиваности,
не старије од 6 месеци; доказ о знању словачког језика; доказ о познавању ромског
језика, само за педагошког асистента; извод
из матичне књиге рођених уколико презиме
на дипломи није исто као садашње презиме;
пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете. Приложене фотокопије морају бити оверене. Изабрани кандидат доставља уверење
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима такође
пре закључења уговора о раду. Кандидати
чије су пријаве благовремене, потпуне, уз
које су приложени сви потребни докази и
који испуњавају тражене услове биће упућени на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, о чему ће
учесници конкурса бити обавештени на контакт адресе које су навели у својим пријавама. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Конкурс траје 8
дана од дана објављивања.

ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ”

21425 Селенча, Вајанског 1
тел. 021/774-015

21313 Сусек, Николе Тесле 73
e-mail: osjovanpopovic@gmail.com
тел. 021/2978-026

Педагошки асистент
на одређено време
до 31.08.2022. године

Наставник географије

са 50% радног времена, за рад у
централној школи у Сусеку

Наставник разредне наставе у
продуженом боравку
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за пријем у радни однос из члана 139
Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон, 10/2019,27/2018 – др.
закон и 6/2020), односно: има одговарајуће
образовање, а у складу са чл. 140 и 142 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 у складу са важећим Правилником
о степену и врсти образовања наставника и

УСЛОВИ: 1) услови за пријем у радни однос
из члана 139 и да кандидат има одговарајуће
високо образовање прописано чланом 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/2020);
обавезно образовање лица из члана 140
Закона је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат који је у току студија положио
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испите из педагогије и психологије или је
положио стручни испит, односно испит за
лиценцу, има обавезно образовање из члана
142 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, а кандидат који нема
обавезно образовање из члана 142 став
1 обавезан је да стекне у року од једне, а
највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу; 2) да има држављанство Републике
Србије; 3) да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примања и давања мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног сљаобраћаја и
против човечности других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4)) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 5) да зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Доказ о знању српског језика – језика
на коме се изводи образовно-васпитни рад
у школи, доставља се само уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику. Доказ о испуњености услова из члана
139 става 1 тачке 1), 3), 4), 5) овог члана
подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог члана – да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом. Подаци који се прикупљају биће искоришћени
искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр.
87/18). Кандидати за радна места потребно је да имају одговарајући степен и врсту
образовања прописану чланом 3 Правилника
о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18,
11/19 и 2/2020), односно да имају стечен
стручни назив и звање: професор географије, дипломирани географ, професор географије и историје, дипломирани професор
биологије и географије, дипломирани професор географије и информатике, професор
биологије-географије, професор физике-географије, професор географије-информатике,
дипломирани професор географије-мастер,
дипломирани географ-мастер, мастер географ, мастер професор географије, мастер
професор биологије и географије, мастер
професор географије и информатике, дипломирани географ-просторни планер.
ОСТАЛО: Доставити на конкурс: 1) одштампан пријавни формулар који се попуњава на
званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; 2)
радну биографију; 3) дипломе одговарајућег
образовања, степена и врсте стручне спреме,
како мастер тако и основних студија, односно
свих степена стеченог високог образовања
(оригинал или оверена копија), не старије
од 6 месеци; 4) кандидат који има положене
испите из психологије и педагогије доставља
уверење о положеним испитима, а уколико
има положен испит за лиценцу за наставника, доставља обавештење министарства
Бесплатна публикација о запошљавању

о положеном испиту за лиценцу (оригинал
или оверена копија), не старије од 6 месеци; 5) доказ из казнене евиденције МУП-а
(оригинал или оверена копија), не старије
од 6 месеци, да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања и давања
мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
сљаобраћаја и против човечности других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 6) уверење
о држављанству (оригинал или оверена
копија), не старије од 6 месеци; 7) извод
из матичне књиге рођених издат на прописаном обрасцу са холограмом (оригинал
или оверена копија), не старије од 6 месеци; 8) лекарско уверење којим се потврђује
да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима –
подноси се пре закључења уговора о раду.
Докази о испуњености услова из тачака: 1),
3), 4), 5), 6), 7) су саставни део пријаве на
конкурс, а доказ из тачке 8) прибавља се
пре закључења уговора о раду. Пријава на
конкурс мора да садржи тачан назив радног места за који се конкурише, као и тачан
број фиксног и мобилног телефона и тачну адресу кандидата у циљу контактирања
кандидата везано за психолошку проверу и
интервју у току трајања конкурса. Конкурс
спроводи конкурсна комисија именована од
стране директора школе. Избор се врши у
складу са ЗОСОВ. У поступку одлучивања о
избору кандидата, кандидати изабрани у ужи
избор, који буду испуњавали услове конкурса, пре доношење коначне одлуке о избору
биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. О месту и датуму провере кандидати ће
бити обавештени по истеку рока за подношење пријава. Решење о избору кандидата
донеће конкурсна комисија након добијања
резултата психолошке процене кандидата, у
року од 8 дана од дана обављеног разговора
са кандидатима. Неће се разматрати пријаве које су неразумљиве, неблаговремене,
непотпуне, са документацијом која садржи
неоверене фотокопије докумената, документација старија од наведеног рока у конкурсу,
као и пријаве уз које нису приложени докази који се траже конкурсом. Пријавни формулар са конкурсом траженим документима
и доказима о испуњавању услова, доставити у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Сва потребна обавештења могу
се добити од секретара школе на телефоне:
021/2978-026, 060/4125-760. Пријаву и доказе о испуњености услова из конкурса доставити на наведену адресу, са назнаком: „За
Конкурсну комисију”, Основна школа „Јован
Поповић”, Николе Тесле 73, 21313 Сусек.

Национална служба
за запошљавање

ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ”
21131 Петроварадин
Прерадовићева 6
тел. 021/6433201

Домар – мајстор одржавања
на одређено време ради
замене одсутног запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат који конкурише за наведено радно место треба да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања. Члан 139 Закона
о основама система образовања васпитања
васпитања прописује услове за пријем у радни однос, односно да у радни однос у установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и то ако: 1) има
одговарајуће образовање; 2) има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лицаили родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Услови из става 1 овог члана доказују
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености
услова из става 1 тачка 1), 3)–5) овог члана
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ
из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се
пре закључења уговора о раду. Кандидат уз
пријаву треба да достави: 1. доказ да поседује средње образовање (IV степен стручне
спреме – машинске, електро или грађевинске
струке, III степен стручне спреме металске
струке – инсталатер водовода и канализације, оверена фотокопија); 2. да је држављанин Републике Србије (уверење о држављанству РС, оригинал или оверена копија); 3.
доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење из МУПа не старије од шест
месеци). Напомена: Доказ да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс
неће бити разматране. У складу са чланом
155 став 1 и став 2 у вези са чланом 154 став
2 Закона о основама система образовања и
васпитања, кандидати попуњавају пријавни
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формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и тех. развоја, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Пријава на конкурс обавезно садржи податке о радном месту на које
кандидат конкурише и податке о кандидату
(име и презиме, адреса пребивалишта односно боравишта, контакт телефон кандидата,
адреса електронске поште ако је кандидат
поседује). Пријаве са доказима доставити
у року од осам дана од дана објављивања
конкурса у листу „Послови”, на адресу: ОШ
„Јован Дучић” Петроварадин, Прерадовићева 6, 21131 Петроварадин, са назнаком „За
конкурс – домар”. Сва потребна обавештења
можете добити од секретара школе, лично
или на тел. 021/6433-201.

Наставник предметне наставе из
предмета техника и технологија
са 50% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник предметне наставе из
предмета техника и технологија
на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана

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 правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) има држављанство Републике
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад (српски
језик). Докази о испуњености услова под
тачкама 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 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,
специјалистичке академске студије) и то: (а)
студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; (б) студије другог
степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из
тачке 1) подтачка (б) мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно
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стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета. Учесник конкурса
треба да испуњава и услове из члана 3 став
1 тачка 3 подтачка 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр.
11/2012, 15/2013, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17,
3/18 и 11/2019 – у даљем тексту: Правилник), односно учесник конкурса треба да је:
професор техничког образовања, професор
технике, професор технике и информатике,
професор информатике и техничког образовања, професор техничког образовања и
машинства, професор технике и машинства,
професор машинства, професор електротехнике, професор техничког образовања и техничког цртања, професор техничког образовања и физике, професор физике и основа
технике, професор техничког образовања
и хемије, дипломирани педагог за физику и
општетехничко образовање ОТО, дипломирани професор физике и основа технике за
основну школу, професор физике и основа
технике за основну школу, професор техничког образовања и васпитања, професор
техничког васпитања и образовања, професор политехничког образовања и васпитања,
професор политехничког васпитања и образовања, професор политехничког образовања, професор технике и графичких комуникација, професор производно-техничког
образовања, дипломирани педагог за техничко образовање, дипломирани педагог за
физику и основе технике, професор основа
технике и производње, професор политехнике, професор технике и медијатекарства,
професор техничког образовања и медијатекар, дипломирани физичар – професор
физике и основа технике за основну школу
– мастер, дипломирани професор физике и
основа технике за основну школу – мастер,
дипломирани професор технике и информатике – мастер, дипломирани професор технике – мастер, мастер професор технике и
информатике, – мастер професор информатике и технике, професор основа технике и
информатике. Наставу из предмета одређених у ставу 1 овог члана могу да изводе и
лица која су завршила двопредметне студије
на факултету, ако су на том факултету савладала програм из тих предмета у трајању
од осам семестара. У складу са чланом 141
став 7 послове наставника и 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 установе (за наставника предметне наставе и стручне сараднике). Обавезно образовање наставника прописано
чланом 142 став 1Закона је образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова, од којих најмање по
шест бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и шест бодова
праксе у установи, у складу са европским
системом преноса бодова. Образовање из
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
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
1 Закона.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Министарство), а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају на адресу школе у року од 8 дана,
од дана објављивања конкурса у публикацији/листу Националне службе за запошљавање „Послови”. Потребна документација:
1. оригинал или оверена фотокопија одговарајуће дипломе (уверења); 2. кандидат
који није стекао образовање на српском
језику доставља доказ (потврду или уверење), да је положио испит из српског језика са методиком, по програму одговарајуће
високошколске установе; 3. оригинал или
оверена фотокопија уверења Министарства унутрашњих послова којим кандидат
доказује да није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона, уверење не
сме бити старије од дана објављивања конкурса на огласној табли Националне службе
за запошљавање; 4. оригинал или оверена
фотокопија уверења о држављанству Републике Србије; 5. доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Напомена: у вези образовања стеченог у некој
од република СФРЈ, образовања 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
образовања која је прописана чланом 140
Закона, министар, по претходно прибављеном мишљењу 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 стеченог образовања
за обављање послова наставника, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће
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 признавању
стране високошколске исправе и мишљења
одговарајуће високошколске установе,
утврђује решењем министар. Кандидати под
I, II, III достављају оригинал или оверену
фотокопију одговарајућег решења министра. Сви докази морају бити достављени
у оригиналу или у овереној фотокопији.
Непотпуне и неблаговремено достављене
пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријавни формулар са документацијом
доставити на адресу: ОШ „Јован Дучић”
Петроварадин, Прерадовићева 6, 21131 Петроварадин, са назнаком „За конкурс – техника и технологија”. Сва потребна обавештења
можете добити од секретара школе, лично
или на телефон 021/6433-201.
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ШОСО „МАРА МАНДИЋ”

ПАНЧЕВО
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ”
26000 Панчево, Пастерова 2

Наставник здравствене неге

на одређено време ради замене
одсутног радника преко 60 дана

УСЛОВИ: Осим општих услова за заснивање
радног односа: 1. психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима, 2.
да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање 3 месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злчостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 3. држављанство Републике Србије; 4. знање језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад.
Кандидати морају да испуне и посебан услов
у смислу одговарајућег образовања: виша
медицинска сестра – техничар; струковна
медицинска сестра; организатор здравствене неге; специјалиста струковна медицинска
сестра; дипломирана медицинска сестра;
мастер медицинска сестра; виша медицинска
сестра општег смера; виша медицинска сестра интернистичког смера; виша медицинска
сестра хируршког смера; виши медицински
техничар; дипломирани организатор здравствене неге; дипломирани организатор здравствене неге – мастер; мастер организатор
здравствене неге; астер професор предметне
наставе (претходно завршене основне академске студије у области здравства).
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним формуларом достављају школи. Адреса на којој се
налази формулар: http: //www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc. Потребна документација:
доказ о испуњености услова одговарајућег
образовања, држављанства и знања српског језика (уколико матерњи језик кандидата
није српски), доказ да није осуђиван (тачка 2
услова), док се доказ о испуњености услова
психичке, физичке и здравствене способности
подноси пре закључења уговора о раду. (тачка 1 општих услова). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве са
потребном документацијом слати искључиво
на адресу: Медицинска школа „Стевица Јовановић”, 26000 Панчево, Пастерова 2.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

Бесплатна публикација о запошљавању

26000 Панчево, Цара Душана 34
тел./факс: 013/353-284
e-mail: info@maramandic.edu.rs

1. Дефектолог наставник са
одељењским старешинством у
посебним условима (олигофренолог)
на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

2. Дефектолог наставник са
одељењским старешинством у
посебним условима (олигофренолог)
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, до
31.08.2022. године

УСЛОВИ: под одговарајућим образовањем за
наведена радна места подразумева се образовање предвиђено Правилником о степену
и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и васпитача у основној школи за
ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС – Просветни гласник”,
бр.17/2018 и 6/2020); у радни однос у установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и то ако: 1) има
одговарајуће образовање; 2) има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад.
Услови се доказују приликом пријема у радни
однос и проверавају се у току рада. Докази
о испуњености услова из. тач. 1), 3), 4) и 5),
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ
из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кандидат
је дужан да приложи: попуњен и одштампан пријавни формулар који се преузима на
званичној интернет страници Министарства
просвете, краћу биографију, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми; доказ о образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова, од којих најмање по шест бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса; уверење о држављанству; лекарско уверење да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (подноси
се пре закључења уговора о раду); уверење
да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,

против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на адресу: ШОСО „Мара Мандић”,
Цара Душана 34, 26000 Панчево или предати
лично. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко телефона: 013/353-284.

ПИРОТ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ”
18330 Бабушницa, 7. јули 26
тел. 010/385-021

Педагошки асистент

за рад са ученицима ромске
националности, на одређено време
до краја школске 2021/2022. године,
односно до 31.08.2022. године

УСЛОВИ: завршена најмање средња школа;
завршен Програм обуке за педагошке асистенте – 9 модула у трајању од 196 часова,
у скаду са Правилником; да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима; да није осуђиван провноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Kандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи. Уз пријаву
на конкурс кандидати достављају доказе о
испуњавању тражених услова у овереној
фотокопији: доказ о одговарајућој стручној
спреми и језику на коме су се школовали;
сертификат о завршеном Програму обуке за
педагошке асистенате у трајању од 196 часова – 9 модула; уверење да нису осуђивани за
групу кривичних дела из конкурса; уверење
о држављанству; извод из матичне књиге
рођених/венчаних, саставни су део пријаве
на конкурс. Уверење о психичкој, физичкој
и здравственој спсобности доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду.
Kандидати пријављени на конкурс у обавези
су да, на основу обавештења школе, изврше проверу психофизичких способности за
рад са ученицима по процедури Националне
службе за запошљавање. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве се достављају на горе наведену
адресу, са назнаком „За конкурсну комисију”.
27.10.2021. | Број 957 |
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ГИМНАЗИЈА У ПИРОТУ
18300 Пирот
Српских владара 128

Наставник историје

на одређено време ради замене
одсутног преко 60 дана, до повратка
радника са функције
1 извршилац са 60% радног времена
и 1 извршилац са 20% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајуће образовање (у складу са чланом 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања), да испуњава услове у
погледу стручне спреме, односно да је: (1)
професор историје; (2) дипомирани иисторичар; (3) дипломирани историчар – мастер;
(4) мастар историчар; (5) мастар професор
предметне наставе. Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије
историје. Кандидат треба и: да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање или злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давања
мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, да је држављанин Републике Србије, да зна српски језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад.
Кандидати уз пријавни формулар прилажу:
оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању. Кандидат који је стекао одговарајуће високо образовање по прописима који
уређују високо образовање од 10. септембра
2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама првог
степена, уверење или потврде о неосуђиваности за горе наведена кривична дела и да
није утврђено дискриминаторно понашање,
које издаје надлежна полицијска управа;
извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству (не старије од шест месеци), кандидати који образовање нису стекли
на српском језику, достављају и доказ да
познају језик на коме се остварује образовно
васпитни рад – оверена фотокопија дипломе или уверења о стеченом средњем, вишем
или високом образовању на српском језику
или оригинал или оверена фотокопија уверења односно потврде о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Кандидати
који буду изабрани у ужи избор, у року од
8 дана биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања. Кандидат који буде изабран,
пре закључења уговора о раду доставља уверење о здравственој способности, не старије
од шест месеци.

Посао се не чека,
посао се тражи
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”

ПОЖ АРEВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„14. ОКТОБАР”

12000 Пожаревац
Вука Караџића 1

12311 Мало Црниће, Бајлонијева 125
тел. 012/280-108

Чистачица

Медицинска сестра – васпитач

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
раднице са боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да има средње образовање,
медицинска сестра – васпитач, односно више
образовање или одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне
струковне студије, основне академске студије
или специјалистичке струковне студије), на
којима је оспособљено за рад са децом јасленог узраста – васпитач; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом; 3) да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик и
језик на коме се остварује васпитно-образовни рад; 6) дозвола за рад (лиценца), уколико
је поседује кандидат.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне
формулар за пријаву на конкурс који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз одштампани формулар потребно је
приложити: радну и личну биографију са
адресом и контакт телефоном, ЦВ; оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми; уверење о некажњавању из МУП-а,
не старије од 6 месеци од дана објављивања
конкурса; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству; доказ о о знању
српског језика на коме се остварује васпитно-образовни рад (кандидат који није стекао
одговарајуће образовање на српском језику,
потребно је да достави уверење да је положио испит из српског језика са методиком, по
програму одговарајуће високошколске установе); оверену фотокопију дозволе за рад –
лиценцу, уколико је кандидат поседује; извод
из матичне књиге рођених. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом прибавља се пре
закључивања уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве
се подносе на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс”. Информације
о конкурсу могу се добити у предшколској
установи и на телефон 012/280-108, радним
даном од 07.00 до 14.00 часова. Изабрани
кандидат је дужан пре закључивања уговора
о раду да достави лекарско уверење о здравственој способности. Непотпуне, неуредне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним законом и ако има: 1) основно образовање; 2) психичку, физичку и здравствену
способност 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 кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4)
има држављанство Републике Србије; 5) да
зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом
сматра се пријава која садржи: потпуну личну и радну биографију, са адресом и контакт
телефоном; диплому о стеченом образовању;
извод из матичне књиге рођених; уверење
о држављанству РС; уверење да кандидат
није осуђиван (уверење МУП-а); пријавни
формулар (Образац пријавног формулара
кандидати преузимају са сајта Министарства
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
одштампаним формуларом, достављају установи. Пре закључења уговора о раду кандидат доставља доказ којим потврђује да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. По завршетку
конкурса предата 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 телефона 012/210-308.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”
12000 Пожаревац
Вука Караџића 1

Васпитач
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним законом и ако има: 1) високо образовање: на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) по пропису који уређује високо
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образовање, почев од 10. септембра 2005.
године; на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године, или одговарајуће више образовање; 2) психичку,
физичку и здравствену способност 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 кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни рад и да има положен испит за лиценцу.
Потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи: потпуну личну и радну биографију,
са адресом и контакт телефоном; диплому о
стеченом образовању; доказ да кандидат има
положен испит за лиценцу; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству РС; уверење да кандидат није осуђиван
(уверење МУП-а); пријавни формулар (Образац пријавног формулара кандидати преузимају са сајта Министарства 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 одштампаним формуларом, достављају установи. Пре закључења
уговора о раду кандидат доставља доказ
којим потврђује да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. По завршетку конкурса предата 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 телефона 012/210-308.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”
12000 Пожаревац
Вука Караџића 1

Домар – мајстор одржавања
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним законом и ако има: 1) средње образовање, III или IV степен стручне спреме; 2)
психичку, физичку и здравствену способност
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
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злосБесплатна публикација о запошљавању

тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) држављанство Републике Србије; 5) да
зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом
сматра се пријава која садржи: потпуну личну и радну биографију, са адресом и контакт
телефоном; диплому о стеченом образовању;
извод из матичне књиге рођених; уверење
о држављанству РС; уверење да кандидат
није осуђиван (уверење МУП-а); пријавни
формулар (Образац пријавног формулара
кандидати преузимају са сајта Министарства
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
одштампаним формуларом, достављају установи. Пре закључења уговора о раду кандидат доставља доказ којим потврђује да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. По завршетку
конкурса предата 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 телефона 012/210-308.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ
МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
”СТЕВАН МОКРАЊАЦ”
12000 Пожаревац
Кнеза Лазара 1

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи –
наставник кларинета
са 85% радног времена, на одређено
време (замена преко 60 дана), ради
замене одсутне запослене која је
на породиљском одсуству, за рад у
Пожаревцу

Наставник саксофона

са 15% радног времена, на одређено
време (замена преко 60 дана) ради
замене одсутне запослене која је
на породиљском одсуству, за рад у
Пожаревцу

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи –
наставник флауте

на одређено време (замена преко 60
дана) ради замене одсутног запосленог
који је на неплаћеном одсуству (са
100% радног времена), и то: за рад
у Пожаревцу (65%) и издвојеним
одељењима у Малом Црнићу (15%) и
Костолцу (20%)

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи –
наставник солфеђа и теорије музике
на одређено време (замена преко 60
дана), ради замене одсутног запосленог
који обавља послове помоћника
директора (са 85% радног времена, и
то: за рад у Пожаревцу – солфеђо 10%,
теорија музике 10% и Малом Црнићу –
солфеђо 60% и теорија музике 5%)

Секретар школе

на одређено време (замена преко 60
дана), ради замене одсутног запосленог
који је на боловању, за рад у Пожаревцу

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
услове прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017,
27/2018 – други закони, 10/2019 и 6/2020)
и то: да имају одговарајуће образовање: у
складу са чл. 139 ст. 1 Закона о основама
система образовања и васпитања, у складу са Правилником 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. 16/2015, 11/2016,
2/2017, 9/2019) као и чланом 2. став 1 тачка
1, 5, 10, 13, 14 и 30. Правилника о степену
и врсти образовања наставника у основној
музичкој школи („Сл. гласник РС – Просветни
гласник” бр.18/2013, 2/2017, 9/2019 и 1/2020)
и у складу са уредбом о Каталогу радних
места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору „Сл. гласник РС”,
бр. 81/2017, 6/2018 и 43/2018; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има имају
држављанство Републике Србије; да знају
српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад (српски језик). За
наведена радна места кандидати попуњавају
пријавни формулар који преузимају са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом, достављају школи.
Докази о испуњености услова из тачака 1,
3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а
доказ о испуњености услова из тачке 2 подноси се пре закључења уговора о раду. Уз
пријаву на конкурс кандидати поред биографије треба да приложе: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оригинал или оверену фотокопију
извода из књиге рођених (не старији од 6
месеци); оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци); доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривична
дела за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца,
27.10.2021. | Број 957 |
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као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за кандидата није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (оригинал, да није старије од 6 месеци); доказ о
познавању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (српски језик) кандидат
доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику, у ком
случају је у обавези да достави доказ да је
положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе.
Доказ о испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима, не старији од 6
месеци, достављају кандидати који буду изабрани, пре закључења уговора о раду. Рок за
подношење пријава је 8 (осам) дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве слати са назнаком „За конкурс”,
на адресу: Школа за основно и средње
музичко образовање „Стеван Мокрањац”,
Кнеза Лазара 1, Пожаревац. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

ПРИЈЕПОЉЕ

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, у складу са чланом 154 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019,
27/2018 – др. закони и 6/2020). Кандидати
уз одштампани пријавни формулар на конкурс треба да доставе: оверену фотокопију дипломе, односно уверење да поседују
одговарајуће образовање; уверење да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закони, 10/2019, 27/2018 – др.
закони и 6/2020); извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству Републике Србије. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности – лекарско
уверење, изабрани кандидат подноси пре
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НЕВЕН”

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

Васпитач

за рад у матичној школи у Сјеници,
на одређено време до повратка раднице
са функције

31330 Прибој, Пионирска 2

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

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године или одговарајуће високо образовање на студијама
првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или
више образовање. Послове васпитача може
да обавља лице са стеченим одговарајућим
високим образовањем на студијама првог
степена, студијама другог степена, студијама у трајању од три године, вишим образовањем, односно са одговарајућим средњим
образовањем, у складу са посебним законом.
Потребно је да кандидат испуњава и услове прописане чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закони и 10/2019 и 27/2018 – др. закони и
6/2020), и то: да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом;
да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
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,
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против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике
Србије и да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад.
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36310 Сјеница, Јаворска 1

1. Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: 1. Кандидат поред општих услова
предвиђених чланом 24 став 1 Закона о раду
(„Сл. гласник РС”, 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/19 –
аутентично тумачење), треба да испуњава услове за пријем у радни однос прописане чл. 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закон, 10/2019
и 6/2020) и Правилником о организацији и
систематизацији послова у ОШ „Светозар
Марковић” из Сјенице и то: да има одговарајуће високо образовање у складу са чл.
140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017
и 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020), и
то: да је стекао одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије)
и то: (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; 2) високо образовање 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 здраствену способност за рад
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за

које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања
мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да против
кандидата није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге,
покренута оптужница или донето решење
о одређивању притвора; 5. држављанство
Републике Србије; 6. да зна српски језик –
босански језик, на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава
пријавни формулар који преузима на званичној страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја и са одштампаним
пријавним формуларом доставља следећу
документацију: 1. оверен препис или оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; 2. 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; 3. уверење о неосуђиваности за кривична дела
из чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама
система образовања и васпитања кандидат
прибавља у надлежној полицијској управи
МУП-а, не старије од 6 месеци, у оригиналу или овереној копији, 4. уверење из суда
да против кандидата није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу
истраге, покренута оптужница или донето
решење о одређивању притвора (не старије
од 6 месеци); 5.уверење о држављанству РС,
оригинал или оверена копија, не старије од
6 месеци, 6. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија), 7. доказ
о знању српског језика као језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад у школи доставља се само уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику. Конкурс спроводи комисија коју именује
директор у складу са законом. Конкурсна
комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у року од осам
дана од дана истека рока за пријем пријава.
Кандидати који буду испуњавали услове конкурса и буду изабрани у ужи избор, у року
од осам дана од дана истека рока за подношење пријава упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих
поступака. Конкурсна комисија сачињава
листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос у року од осам дана од
дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима са листе из претходног става и
доноси решење о избору кандидата у року
од осам дана од дана обављеног разговора
са кандидатима. Лице које буде изабрано
по конкурсу, дужно је да приложи доказ о
поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење) пре закључења уговора о раду. Тражена документа достављају
се у оригиналу или овереној копији, лично
или послати у затвореној коверти на адре-
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су: ОШ „Светозар Марковић”, 36310 Сјеница, Јаворска 1, са назнаком „За конкурс”.
Рок за достављање пријава је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Телефон за информације: 020/741-038 (секретар школе).

ПРОКУПЉЕ
ПУ „СУНЦЕ”

18430 Куршумлија, Косовска 36А
тел. 027/381-534

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

ГИМНАЗИЈА У КУРШУМЛИЈИ
18430 Куршумлија, Карађорђева 2
тел. 027/389-020
e-mail: gimnazijakursumlija@mts.rs

Наставник физике
УСЛОВИ: Кандидати треба поред општих
услова прописаних Законом о раду да
Бесплатна публикација о запошљавању

испуњавају и следеће услове: да имају одговарајуће високо образовање из чл. 139 и
140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закони и 10/2019) и Правилника о степену и врсти образовања наставника,
стучних сарадника и помоћних наставника у
гимназији („Службени гласник Републике
Србије – Просветни гласник”, бр. 15/2013,
11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019);
да је професор физике, односно дипломирани физичар; дипломирани астрофизичар,
дипломирани физичар за општу физику;
дипломирани физичар за примењену физику; дипломирани физичар – информатичар;
професор физике за средњу школу; дипломирани физичар – истраживач; дипломирани физичар за теорију и експерименталну
физику; дипломирани физичар за примењену
физику и информатику; дипломирани физичар – професор физике – мастер; дипломирани физичар – теоријска и експерименталана
физика – мастер; дипломирани физичар –
примењена и компјутерска физика – мастер;
дипломирани физичар – примењена физика
и информатика – мастер; дипломирани професор физике – мастер; дипломирани физичар – мастер; дипломирани физичар – мастер
физике – метерологије; дипломирани физичар – мастер физике – астрономије; дипломирани физичар-мастер медицинске физике;
мастер физичар; мастер професор физике.
Лица која су стекла академско звање мастер
морају имати претходно завршене основне
академске студије на студијским програмима
из области физике.

Секретар школе
УСЛОВИ: Кандидати треба поред општих
услова прописаних Законом о раду да
испуњавају и следеће услове: да имају одговарајуће високо образовање из чл. 139 и
140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закони и 10/2019). У радни
однос може бити примљен кандидат који има
образовање из области правних наука на студијама другог степена – мастер правник, или
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. год., дипломирани правник.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја доставити оригинале или оверене
фотокопије (не старије од 6 месеци): диплому или уверење о стеченом образовању,
уверење да је кандидат неосуђиван и да се
не води истрага, уверење о држављанству,
уколико кандидат није стекао образовање
на српском језику у обавези је да достави
доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе, извод рођених. Доказ да кандидати
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Пријаве слати на горе наведену адресу у року од
8 дана од дана оглашавања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.

Пословни центри НСЗ

ОШ „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ”

18430 Куршумлија, Вука Караџића 54
тел. 027/389-020

Наставник физичког и здравственог
васпитања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава све
услове за пријем у радни однос из чл. 139 и
140 Закона о основама система образовања
и васпитања и Правилника о стпену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; завршен факултет и
звање: професор физичког васпитања, професор физичке културе, дипломирани педагог физичке културе, професор физичког
васпитања – дипломирани тренер са назнаком спортске гране, професор физичког васпитања – дипломирани организатор спортске
рекреације, професор физичког васпитања
– дипломирани кинезитерапеут, дипломирани професор физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког васпитања и
спорта, мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије, професор физичког
васпитања и спорта, мастер физичког васпитања и спорта; професор спорта и физичког васпитања; професор спорта и физичке
културе; мастер професор предметне наставе
(претходно завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС и обавезно подносе: доказ о
одговарајућем образовању (оверена фотокопија дипломе одговарајућег степена и врсте
образовања, а лица са звањем мастер обавезно достављају и диплому основних академских студија); доказ да нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна у трајању
од најмање 3 месеца као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
детета, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита,
за крвична 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
дискиминиторно понашање (не старије од
6 месеци); доказ да против кандидата није
покренут кривични поступак и да се не води
истрага; извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству (не старије од 6
месеци); уколико кандидат није стекао образовање на српском језику у обавези је да
достави доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; фотокопије докумената
морају бити оверене. Доказ да кандидат има
одговарајућу психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
– лекарско уверење, подноси се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују
се на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за запошљавање. Пријаве слати
на горе наведену адресу или лично. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање.
27.10.2021. | Број 957 |
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ОШ „МИЛИЋ РАКИЋ МИРКО”

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

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може
да обавља лице које испуњава услове прописане чл. 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
– др. закон, 10/2019 и 6/2020) и то: да поседује одговарајуће образовање из чл. 140 ст.
1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања, за наставника те врсте школе
и подручја рада, за педагога и психолога,
стечено: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и
то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; лице мора
да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, да
има дозволу за рад (лиценцу) за наставника, васпитача и стручног сарадника, односно
положен стручни испит; да је прошао обуку
и положен испит за директора установе; да
има 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 осуђиван правноснажном пресудом за привредни
преступ или кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад. Изузетно,
ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140став 1и 2. Закона, дужност директора
основне школе може да обавља лице које
има одговарајуће образовање из члана 140
став 3. за наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс (формулар
са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС) кандидат доставља:
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оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем високом образовању (овера
дипломе не старија од 6 месеци); оверену
фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу (овера
уверења не старија од 6 месеци); потврду да
има најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; радну
биографију са кратким прегледом кретања у
служби; уверење о држављанству Републике Србије и извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, не
старију од 6 месеци); доказ о знању српског
језика на ком се изводи образовно-васпитни
рад (уколико одговарајуће образовање није
стечено на српском језику); доказ о неосуђиваности за наведена кривична дела (не старији од 30 дана); лекарско уверење да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (не старије од
6 месеци); доказ о стеченом звању уколико га је кандидат стекао; уверење основног
суда да против лица није покренут кривични
поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога (издато након објављивања конкурса); уколико се на конкурс пријави лице
које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновањ; уверење Привредног суда да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за привредни преступ
у вршењу раније дужности (оригинал или
фотокопија не старија од 30 дана); оквирни
план рада директора за време мандата; уверење о положеном испиту за директора установе, оригинал или оверену фотокопију (ако
га кандидат поседује). Кандидат изабран за
директора школе који нема положен испит за
директора дужан је да у року од две године
од дана ступања на дужност положи испит за
директора. Рок за пријављивање на конкурс
је 15 дана од дана објављивања. Пријаву
заједно са потребном документацијом,
доставити школи лично или на горе наведену адресу са назнаком Пријава на конкурс за
избор директора. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године;
3) поседовање дозволе за рад наставника,
психолога или педагога; 4) поседовање уверења о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима;
5) поседовање држављанства Републике
Србије; 6) знање језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад; 7) да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања, за
која је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, да није
осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у обављању дужности, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 8) да има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе (кандидат који нема положен
испит за директора, може бити изабран, али
са обавезом да испит за директора положи
у року од две године од дана ступања на
дужност), 9) непостојање дискриминаторног
понашања, утврђеног у складу са законом;
10) најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након
стеченог дговарајућег образовања. Уколико
се на конкурс пријавило лице које је претходно обављало дужност директора установе,
дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања. Кандидати, уколико имају, подносе и извештај просветног саветника.

СМЕДЕРЕВО

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да приложе: 1) оверену фотокопију
дипломе о одговарајућем високом образовању; 2) оверену фотокопију уверења о
положеном испиту за лиценцу, стручном
испиту (дозволи за рад); 3) потврду о радном стажу, да имају најмање осам година
рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; 4) оригинал или оверену фотокопију уверења надлежног Министарства
унутрашњих послова да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела наведена у условима за избор директора, не старије од шест месеци; 5) оригинал
или оверену фотокопију уверења надлежног суда да против кандидата није покренут
кривични поступак доношењем наредбе о
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решење о одређивању притвора пре
подношења оптужног предлога за наведена
кривична дела, не старије од шест месеци;
6) оригинал или оверену фотокопију потврде Повереника за заштиту равноправности о
непостојању дискриминаторног понашања

ГИМНАЗИЈА ВЕЛИКА ПЛАНА

11320 Велика Плана, Војводе Мишића 3
тел. 026/514-269
e-mail: gimplana@verat.net

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће услове у
погледу образовања прописане чл. 122, 139
и 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 1082020)
за наставника гимназије, педагога или психолога: 1) поседовање дипломе о стеченом
високом образовању из члана 140: наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице
које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије),
и то: (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући
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за кандидата, не старије од шест месеци; 7)
оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству, не старије од шест месеци;
8) оригинал или оверену фоткопију извода из матичне књиге рођених, не старије
од шест месеци); 9) уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима, не старије од шест
месеци; 10) доказ о знању српског језика и
језика на коме се изводи образовно-васпитни
рад (осим за кандидате који су одговарајуће
образовање стекли на тим језицима), 11)
биографске податке, односно радну биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора
школе; 12) оригинал или оверену фоткопију
уверења о положеном испиту за директора (лиценца за директора ако је поседује).
Пријава која не садржи уверење о положеном испиту за директора неће се сматрати
непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у
обавези да у законском року положи испит
за директора школе); 13) фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког надзора
– извештај просветног саветника као доказ
о резултату стручно-педагошког надзора у
раду кандидата (уколико је кандидат имао
појединачни стручно-педагошки надзор) –
за кандидате који нису обављали дужност
директора; 14) фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора школе и
оцену спољашњег вредновања за кандидата
на конкурсу који је претходно обављао дужност директора школе (само кандидати који
су претходно обављали дужност директора установе). Кандидат попуњава пријавни
формулар на званичној интеренет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Уз одштампан и својеручно потписан пријавни формулар са назнаком да се
конкурише за радно место директора школе, кандидат школи заједно са одштампаним
пријавним формуларом прилаже и потребну
документацију којом се доказује испуњеност
услова назначених у конкурсу. Пријава на
конкурс за избор директора школе заједно
са потребном документацијом доставља се
у затвореној коверти, са назнаком: „Конкурс
за избор директора школе”, лично у секретаријату школе или поштом на горе наведену
адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Фотокопије докумената које нису оверене од стране
надлежног органа неће се узети у обзир. Рок
за пријављивање на конкурс је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Ближе информације о конкурсу могу се добити на телефон
026/514-059.

ОШ „ИВО АНДРИЋ”
11311 Радинац, Спасоја Пејановића бб.
тел. 026/701-078

Педагог
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
следеће услове: да поседују одговарајуће
образовање прописано чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020)
и чл. 6 ст. 1. тач. 1 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,
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020,
19/2020, 3/2021 и 4/2021); да испуњавају
Бесплатна публикација о запошљавању

остале услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу, осим приправника и других лица која могу засновати радни
однос без положеног одговарајућег испита,
уверење (не старије од 6 месеци, оригинал
или оверена фотокопија) полицијске управе
да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци),
оригинал или оверена фотокопија; доказ о
знању српског језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад (односи се на кандидате који нису образовање стекли на српском језику). Уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом
и ученицима изабрани кандидат подноси пре
закључења уговора о раду. Рок за пријаву
на оглас је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови”. Пријава се подноси
на формулару за пријаву на конкурс, који
се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Чистачица

за рад у матичној школи у Радинцу

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
услове прописане чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020)
и одредбама Правилника о систематизацији
послова у ОШ „Иво Андрић” у Радинцу. Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверену фотокопију сведочанства о
стеченом основном образовању, уверење
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија) полицијске управе да лице
није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије
(не старијег од 6 месеци), доказ о знању
српског језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (односи се на кандидате који нису образовање стекли на српском

језику). Уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и
ученицима изабрани кандидат подноси пре
закључења уговора о раду. Рок за пријаву
на оглас је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови”. Пријава се подноси
на формулару за пријаву на конкурс, који
се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, за рад у
издвојеном одељењу у Врбовцу

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
следеће услове: да поседују одговарајуће
образовање прописано чланом 140 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
– др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и
6/2020) и чл. 2 ст. 1 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,
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020,
19/2020, 3/2021 и 4/2021); да испуњавају
остале услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању, оригинал или оверену
фотокопију уверења (не старије од 6 месеци)
полицијске управе да лице није осуђивано
правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), доказ
о знању српског језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад (односи се на кандидате који нису образовање стекли на српском језику). Уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом
и ученицима изабрани кандидат подноси пре
закључења уговора о раду. Рок за пријаву
на оглас је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови”. Пријава се подноси на формулару за пријаву на конкурс који
се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Наставник руског језика

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до истека
мандата директора, за рад у матичној
школи у Радинцу и издвојеном одељењу
у Врбовцу

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
следеће услове: да поседују одговарајуће
образовање прописано чланом 140 Закона
о основама система образовања и васпи27.10.2021. | Број 957 |
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тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
– др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон
и 6/2020) и чл. 3 ст. 1 тачка 3 подтачка 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, 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 остале услове прописане чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању,
оригинал или оверену фотокопију уверења
(не старије од 6 месеци) полицијске управе
да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), доказ
о знању српског језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад (односи се на кандидате који нису образовање стекли на српском језику). Уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом
и ученицима изабрани кандидат подноси пре
закључења уговора о раду. Рок за пријаву
на оглас је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови”. Пријава се подноси на формулару за пријаву на конкурс који
се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ”
11300 Смедерево, Анте Протића 3
тел. 026/616-392

Чистачица

на одређено време ради замене
одсутних запослених преко 60 дана
(1 извршилац ради замене запосленог
до повратка са боловања и 1 извршилац
ради замене запосленог до повратка са
неплаћеног одсуства)
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос могу бити примљени кандидати који испуњавају следеће услове: поседовање одговарајућег образовања:
минимум први степен образовања (основна школа); поседовање психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом
и ученицима; извршена психолошка процена способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике
Србије; знање српског језика; неосуђиваност
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање
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мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију;
непостојање дискриминаторног понашања
на страни кандидата, утврђеног у складу
са законом. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете,
а заједно са одштампаним пријавним формуларом школи достављају: 1. радну биографију; 2. уверење о држављанству; 3. извод
из матичне књиге рођених; 4. сведочанство о
стеченом основном образовању; 5. уверење
о неосуђиваности које издаје надлежна полицијска управа; 6. кандидати који образовање
нису стекли на српском језику потребно је да
приложе доказ о знању српског језика. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Потребно је тражена
документа приложити у оригиналу или оверене фотокопије (овера не сме бити старија од
6 месеци). Уверење о држављанству, извод
из МК рођених и уверење о неосуђиваности
не смеју бити старије од 6 месеци. Неблаговремене, непотпуне пријаве, као и пријаве
уз које су достављене неоверене фотокопије
потребних докумената, неће се узимати у
разматрање. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе, телефоном 026/616-392 или мејлом: djordjeddskola@
gmail.com. Пријаве донети лично или послати
поштом на адресу: ОШ „Димитрије Давидовић”, Анте Протића 3, 11300 Смедерево.

уверење о положеним испитима из психологије, педагогике и методике од најмање 30
бодова, од којих најмање 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисплина
и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова, 6. уверење о неосуђиваности које издаје надлежна
полицијска управа, 7. кандидати који образовање нису стекли на српском језику потребно
је да приложе доказ о знању српског језика.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Потребно је тражена документа приложити у оригиналу или
оверене фотокопије (овера не сме бити старија од 6 месеци). Уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених и уверење
о неосуђиваности не сме бити старије од 6
месеци. Уколико се, уместо дипломе, прилаже
уверење о стеченом образовању, оно не сме
бити старије од 6 месеци. Неблаговремене,
непотпуне пријаве, као и пријаве уз које су
достављене неоверене фотокопије потребних
докумената, неће се узимати у разматрање.
Пријаве донети лично или послати поштом
на адресу: ОШ „Димитрије Давидовић”, Анте
Протића 3, 11300 Смедерево. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, телефоном на бр. 026/616-392
или имејлом: djordjeddskola@gmail.com.

Наставник музичке културе

за 40% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог

на одређено време ради замене
запосленог именованог за директора
школе у првом мандату

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен
кандидат који: има одговарајуће образовање
у складу са чл. 140 и чл. 142 Закона о основама система образовања и васпитања и
Правилником о врсти и степену образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи за извођење наставе и других облика образовно васпитног рада из предмета музичка култура; поседовање психичке,
физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима; извршена психолошка процена способности за рад са децом и
ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање српског језика и језика
на којем се изводи образовно-васпитни рад;
неосуђиваност правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију; непостојање дискриминаторног
понашања на страни кандидата, утврђеног
у складу са законом. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази на
званичној интернет страници Министарства
просвете, а заједно са одштампаним пријавним формуларом школи достављају: 1. радну
биографију, 2. уверење о држављанству, 3.
извод из матичне књиге рођених, 4. диплому или уверење о стеченом образовању, 5.
уверење о положеном испиту за лиценцу или

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

Наставник технике и технологије

УСЛОВИ: Поред општих услова прописан
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 139, 140 и 142
Закона о основама система образовања и
васпитања: да имају одговарајуће образовање, у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања и
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство
Републике Србије (извод из МК рођеник и
уверење о држављанству), да знају српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; обавезно је образовање
из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова, од којих најмање по
шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства (део „Ново на
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сајту”), а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Потпуном пријавом сматра се својеручно потписана пријава која
садржи: попуњен пријавни формулар (формулар за пријаву на конкурс), уверење о
држављанству Републике Србије, не старије
од 6 месеци (може и оверен препис/фотокопија); извод из матичне књиге рођених или
оверен препис/фотокопија, оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (кандидати
за послове наставника, стручног сарадника
или секретара школе, осим приправника и
других лица која могу засновати радни однос
без положеног одговарајућег испита); доказ
о неосуђиваности (уверење из МУП-а), доказ
о знању српског језика/доказ о знању српског језика и језика на којем ће остваривати образовно-васпитни рад код послодавца
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику/на српском
језику и на језику на којем ће остваривати
образовно-васпитни рад код послодавца),
уверење (потврда) високошколске установе
да има образовање из члана 140 ЗОСОВ-а из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова, од којих најмање по
шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова. Кандидат који је у току
студија положио испите из педагогије, психологије и методике или има положен стручни испит или испит за лиценцу, сматра се да
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова,
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у
складу са европским системом преноса бодова, али о томе мора да пружи одговарајући
доказ. Потребно је да у пријави кандидати
наведу и актуелни број фиксног или мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта.
Пожељно је доставити и радну биографију.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Напомена: документација се не враћа кандидатима који доставе пријаве. Конкурс спроводи
конкурсна комисија коју именује директор.
Кандидати који су изабрани у ужи избор, у
року од осам дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава
листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос у року од осам дана од
дана пријема резултата психолошке процене
способности за рад са децом и ученицима.
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе из става 6. овог члана и
доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Лекарско уверење доставиће
изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Додатне информације путем телефона: 026/4791-205, секретар школе. Пријаве
се достављају непосредно или путем поште
на адресу школе, са назнаком „За конкурс”.
Бесплатна публикација о запошљавању

ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА
11420 Смедеревска Паланка
Вука Караџића 18
тел. 026/310-631

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: 1. да лице има одговарајуће образовање за наставника и стручног сарадника
гимназије: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и
то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог
степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; лице мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да има дозволу за рад за наставника,
педагога или психолога (положен стручни
испит, лиценца) 3. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 4. да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 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; 5. да има држављанство Републике Србије; 6. да зна српски
језик; 7. да има најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, 8. да има обуку и положен испит за
директора установе.
ОСТАЛО: Кандидат треба да приложи: 1.
попуњен и одштампан пријавни формулар са
званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, биографију и предлог програма рада директора
школе; 2. доказ да поседује одговарајуће
образовање (оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању);
3. доказ о положеном испиту за лиценцу/
стручни испит (оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту/лиценца);
4. потврду о раду у области образовања и
васпитања (оригинал, најмање осам година
рада у установи на пословима образовања
и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања); 5. доказ да има обуку и положен испит за директора установе (изабрани
кандидат који нема положен испит за директора дужан је да га положи у року од две
године од дана ступања на дужност те се
пријава неће сматрати непотпуном а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року положи испит за директора школе); 6. доказ да није осуђиван у складу са

чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (уверење
надлежне полицијске управе, не старије од
30 дана); 7. доказ да против њега није покренут кривични поступак доношењем наредбе
о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре
доношења оптужног предлога за кривична
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања
(уверење надлежног суда, не старије од 30
дана); 8. извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена копија, не старија од
6 месеци); 9. уверење о држављанству РС
(оригинал или оверена копија-не старија од
6 месеци); 10. лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима не старије од 6 месеци; (прибавља се пре закључења уговора о
раду); 11. оверену копију доказа о резултату стручно педагошког надзора у раду ако га
поседује (извештај просветног саветника);
12. доказ да зна српски језик (уколико је
кандидат стекао одговарајуће високо образовање из чл. 140 став 1 и 2 Закона на српском језику, сматра се да је достављањем
овог доказа доставио и доказ да зна српски
језик); 13. доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег
вредновања за кандидате који су претходно
обављали дужност директора. Копије доказа које се подносе при конкурисању за избор
директора оверавају се од стране надлежног
органа, јер се у супротном неће узети у разматрање. Школа нема обавезу да пријављеним кандидатима враћа приложену документацију. Рок за достављање пријава је 15
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве
достављати на адресу: Паланачка гимназија,
Смедеревска Паланка, Вука Караџића 18, са
назнаком „Конкурс за директора”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе и преко
телефона: 026/310-631.

ИЗМЕНА ОГЛАСА
СРЕДЊА ШКОЛА
„ЖИКИЦА ДАМЊАНОВИЋ”

11420 Смедеревска Паланка, Главашева 81

Оглас објављен 20.10.2021. године, у публикацији „Послови”, мења се у делу: „оверен
препис или оверена фотокопија дипломе
о стеченом одговарајућем образовању за
радно место наставника прехрамбене групе
предмета, наставника филозофије и наставника географије”, а треба да стоји: „оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању за радно место наставника географије”.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
11420 Смедревска Паланка, Првомајска бб.

Сервирка

за 92% норме, на одређено време
ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чл. 24 Закона о раду („Сл.
гласник РС”, бр. 24/05, 54/09, 32/13, 75/14,
13/17, 113/17 и 95/18), треба да испуњава
и услове прописане чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања
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(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и
10/2019): 1 да има одговарајуће образовање – други степен стручне спреме, 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3) да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4) да има
држављанство Републике Србије. Уз пријаву
на конкурс (ЦВ) кандидат треба да приложи: попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја – http:/
www.mpn.gov.rs (формулар за конкурисање)
и извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, не старију од
6. месеци), доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству, оригинал или оверену фотокопију не старију од
шест месеци), оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању (оверену фотокопију
не старију од шест месеци), доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности (доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду; уверење МУП-а да лице није осуђивано. Провера психофизичких способности кандидата
који испуњавају услове конкурса, а који су
се благовремено и са потпуном документацијом пријавили на конкурс и који уђу у
ужи избор вршиће НСЗ у Смедереву применом стандардизованих поступака. Пријаве
се подносе у затвореним ковертама, са назнаком „За конкурс”, непосредно школи или
препорученом поштом, на адресу школе: ОШ
„Вук Караџић”, Првомајска бб, 11420 Смедеревска Паланка. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Рок за пријаву на конкурс је 8. дана од дана
објављивања конкурса. Додатне информације се могу добити на број телефона:
026/310-423.

свете, који достављају са оригиналима или
овереним фотокопијама докумената, којима доказују да испуњавају услове конкурса,
и то: диплому о стеченој стручној спреми
(високо образовање стечено: 1) на студијама
другог степена – мастер академске студије,
мастер струковне студије или специјалистичке академске студије (студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука, у ком случају је неопходна завршеност студија првог
степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу
предмета); или 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године), за наставника
основне школе; оверен препис или оверену
фотокопију документа о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту (уколико кандидат исто поседује), уверење о
држављанству, доказ о неосуђиваности за
кривична дела предвиђена чл. 139 став 1.
тачка 3 Закона о основима система, не старије од 6 месеци; доказ о непостојању дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом, не
старије од 6 месеци; доказ о знању српског
језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на тим језицима). Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања. Пријаве се достављају лично у
секретаријату школе од 08.00 до 14.00 сати
или на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КАРАЂОРЂЕ”

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
услове из чл 140 Закона о основама система
образовања и васпитања и чл. 2 Правилника
о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи, као и
доставе све неопходне доказе о испуњености
услова за учешће на конкурсу. Поред пријаве
на конкурс (са радном биографијом) кандидати треба да доставе и попуњен пријавни
формулар објављен на званичној интернет
страници Министарства, који достављају са
оригиналима или овереним фотокопијама
докумената, којима доказују да испуњавају
услове конкурса и то: попуњен пријавни
формулар објављен на званичној интернет
страници Министарства, који достављају са
оригиналима или овереним фотокопијама
докумената, којима доказују да испуњавају
услове конкурса и то: диплому о стеченој
стручној спреми (високо образовање стечено: 1) на студијама другог степена – мастер
академске студије, мастер струковне студије
или специјалистичке академске студије (студије другог степена из научне, односно стру-

11320 Велика Плана, Војводе Мишића 135

Наставник физичког васпитања

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене запосленог на
пословима директора школе, за школску
2021/22. годину, односно до постојања
потребе за обављањем наведених
послова, а најдуже до 31.08.2022.
године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
услове из чл 140 Закона о основама система
образовања и васпитања и чл. 2 Правилника
о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи, као и
да доставе све неопходне доказе о испуњености услова за учешће на конкурсу. Поред
пријаве на конкурс (са радном биографијом),
кандидати треба да доставе и попуњен
пријавни формулар објављен на званичној интернет страници Министарства про-
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са 50% радног времена, на одређено
време ради замене запослене док
обавља послове помоћника директора
школе, за школску 2021/22. годину, до
њеног повратка на рад, а најдуже до
31.08.2022. године

чне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука – у ком случају је неопходна
завршеност студија првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета); или 2) на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005.
године), за наставника основне школе; оверен препис или оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту (уколико кандидат исто
поседује); уверење о држављанству; доказ о
неосуђиваности за кривична дела предвиђена чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основима система, не старије од 6 месеци; доказ о
непостојању дискриминаторног понашања
на страни кандидата, утврђеног у складу
са законом, не старије од 6 месеци; доказ
о знању српског језика и језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на тим језицима). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања. Пријаве се достављају
лично у секретаријату школе од 08.00 до
14.00 сати или на горенаведену адресу.

СОМБОР
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЧЕЛИЦА”
25260 Апатин, Блок 112 број 56

Медицинска сестра – васпитач

рад у одељењима на српском језику,
на одређено време

УСЛОВИ: средње образовање – медицинска
сестра васпитач, IV степен стручне спреме.
У радни однос ради обављања наведених
послова, може бити примљен кандидат који
испуњава следеће услове: 1. да има одговарајуће образовање; 2. да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом; 3. да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (члан 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и
васпитања); 4. да је држављанин Републике
Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни
формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и техно-
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лошког развоја (http://www.mpn.gov.rs/). Уз
одштампан и попуњен пријавни формулар
кандидати достављају: 1. диплому/уверење
о стеченом одговарајућем образовању (оригинал/оверена фотокопија); 2. уверење о
држављанству – не старије од 6 месеци (оригинал/оверена копија); 3. уверење из казнене евиденције МУП-а и уверење надлежног
суда – основног суда, не старија од 6 месеци (оригинали или оверене фотокопије); 4.
доказ о знању српског језика (достављају
само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику; у том
случају кандидат доставља писани доказ
– оверену копију дипломе о завршеном
средњом, вишем или високом образовању
на српском језику или уверење високошколске установе којим кандидат потврђује да је
положио испит из српског језика, уколико
образовање није стечено на српском језику);
5. молбу (ЦВ или кратка биографија). Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља кандидат пре закључења
уговора о раду, у складу са чланом 139 став
3 Закона. Пријава која не садржи све тражене документе као и пријава која садржи неоверене документе, сматраће се непотпуном.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у обзир. Пријаве се достављају
лично или поштом, на адресу: Предшколска
установа „Пчелица” Апатин, Блок 112, бр. 56.
Документација се доставља у оригиналу или
фотокопијама овереним од стране надлежног
органа. Документи не могу бити старији од
6 (шест) месеци од дана објављивања конкурса. Додатне информације се могу добити
код секретара установе – контакт телефон:
025/773-029. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања у листу „Послови”.

Педагошки асистент
УСЛОВИ: У складу са Правилником о педагошком асистенту и андрагошком асистенту („Сл. гласник РС”, бр. 87/2019 – у даљем
тексту: Правилник), послове педагошког
асистента за децу ромске националности којима је потребна додатна подршка у
образовању може да обавља лице које има:
стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; зна ромски језик; има савладан програм обуке за рад са децом и ученицима ромске националне мањине у складу
са Правилником о педагошком асистенту и
андрагошком асистенту („Сл. гласник РС”,
бр. 87/2019). Поред горе наведених услова,
у радни однос ради обављања наведених
послова, може бити примљен кандидат који
испуњава следеће услове: 1. да има одговарајуће образовање; 2. да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом; 3. да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (члан 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања);
Бесплатна публикација о запошљавању

4. да је држављанин Републике Србије; 5. да
зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни
формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (http://www.mpn.gov.rs/). Уз одштампан и попуњен пријавни формулар кандидати достављају: 1. оригинал или оверену
фотокопију дипломе стеченом одговарајућем
образовању; 2. уверење о држављанству –
не старије од 6 месеци (оригинал/оверена
копија); 3. серификат/уверење/потврду о
завршеној обуци за педагошког асистента за
рад са децом и ученицима ромске националне мањине, ако је кандидат поседује-оригинал или оверену фотокопију, пријава ће се
сматрати потпуном и ако кандидат нема
савладан програм обуке за рад са децом и
ученицима ромске националне мањине, с
тим да ће изабрани кандидат бити дужан да
достави доказ о савладаном одговарајућем
програму обуке у року од 6 месеци од дана
пријема у радни однос у складу са Правилником; 4. уверење из казнене евиденције
МУП-а и уверење надлежног суда – основног суда, не старија од 6 месеци (оригинали
или оверене фотокопије); 5. доказ о знању
српског језика (достављају само кандидати
који одговарајуће образовање нису стекли
на српском језику; у том случају кандидат
доставља писани доказ – оверену копију
дипломе о завршеном средњом, вишем или
високом образовању на српском језику или
уверење високошколске установе којим кандидат потврђује да је положио испит из српског језика, уколико образовање није стечено
на српском језику); 6. доказ о знању ромског
језика. Потврду о познавању ромског језика
издаје високошколска установа или Национални савет ромске националне мањине на
основу положеног стандардизованог теста
који израђује Министарство, у складу са чланом 141 став 8 Закона. Лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља
кандидат пре закључења уговора о раду, у
складу са чланом 139 став 3 Закона. Пријава
која не садржи све тражене документе као
и пријава која садржи неоверене документе,
сматраће се непотпуном. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.
Пријаве се достављају лично или поштом,
на адресу: Предшколска установа „Пчелица” Апатин, Блок 112 бр. 56. Документација
се доставља у оригиналу или фотокопијама
овереним од стране надлежног органа. Документи не могу бити старији од 6 месеци од
дана објављивања конкурса. Додатне информације се могу добити код секретара установе – контакт телефон: 025/773-029. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања у
листу „Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”
25264 Сонта, Војвођанска 58

Директор

не период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде
изабрано лице које испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 став 1 и
2. Закона о основама система образовања
и васпитања, да поседује: 1. одговарајуће
високо образовање прописано чланом 140

став 1 и став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 10/2019, 6/2020) за наставника, педагога или психолога, и то за рад у школи оне
врсте и подручја рада којој припада школа:
1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1)
студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из
подтачка (2) мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно
групу предмета. дозволу за рад наставника
односно стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање
осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања. Изузетно, ако
се на конкурс не пријави ниједан кандидат
са одговарајућим високим образовањем из
члана 140 став 1 и став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за
директора може бити изабрано и лице које
поседује: одговарајуће високо образовање
из члана 140 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања, за наставника оне врсте школе којој припада школа, на
студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од
три године или вишим образовањем, дозволу за рад наставника, односно стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, да кандидат има, психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да поднесе: доказ о држављанству (уверење
о држављанству не старије од 6 месеци и
извод из матичне књиге рођених); оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о знању српског језика и језика
на којем се изводи образовно-васпитни рад
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима), у складу са
чланом 141 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања; оверену фото27.10.2021. | Број 957 |
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копију документа о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту; доказ о
неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања, уверење надлежног суда
да се против њега не води истрага или кривични поступак по оптужници или оптужном
предлогу који није правоснажно окончан и
да није одређен притвор у скраћеном поступку пре подношења оптужног предлога, уверење о неосуђиваности из МУП-а, уверење
надлежног привредног суда да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за
привредни преступ у вршењу раније дужности; потврду о радном искуству (на пословима образовања и васпитања, после стеченог
одговарајућег образовања); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања (само кандидати који су претходно обављали дужност
директора установе, (оверену фотокопију);
доказ о резултатима стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника, ако га поседује (оверену
фотокопију); оверена фотокопија лиценце за
директора установе (ако је кандидат поседује, пријава која не садржи овај доказ неће
се сматрати непотпуном, изабрани кандидат који нема положен испит за директора,
дужан је да га положи у року до две године
од дана ступања на дужност); да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; (уверење из досијеа); доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом
и ученицима изабрани кандидат је дужан да
достави пре закључења уговора; биографију
са кратким прегледом кретања у служби и
предлогом програма рада директора школе. Сви наведени документи достављају се
у оргиналу или овереној фотокопији. Рок за
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве се подносе лично или поштом
препорученом пошиљком на адресу: ОШ
„Иван Горан Ковачић”, Војвођанска 58, 25264
Сонта. Додатне информације могу се добити код секретара школе на број телефона:
025/792-011. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА”

25242 Бачки Брестовац
Маршала Тита 81
тел. 025/5881-515

Наставник математике
за 88,89% норме

УСЛОВИ: Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране директора Школе.
Кандидат за радно место наставника математике треба да испуњава услове из члана
139 Закона о основама система образовања
и васпитања, и то: а) има одговарајуће
образовање, предвиђено Правилником о
степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи радно место – наставник математике; б) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) да
није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело при-
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мање мита или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) да има држављанство
Републике Србије; д) да зна српски језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријавни формулар, који се преузима са
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати
достављају потребну документацију у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса и
то: диплому о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству не старије
од 6 месеци, уверење о неосуђиваности не
старије од 6 месеци, личну биографију – ЦВ.
Доказ о здравственој способности за рад са
децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Сви
докази се подносе у оригиналу или овереној фотокопији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.
Кандидати који буду изабрани у ужи избор,
у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима, коју врши надлежна служба
за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року
од осам дана од дана пријема резултата
психолошке процене способности за рад
са децом и ученицима. Конкурсна комисија
обавља разговор са кандидатима са листе и
доноси решење о избору кандидата у року
од осам дана од дана обављеног разговора
са кандидатима. Разговор са кандидатима
биће обављен у просторијама ОШ „Никола
Тесла” Бачки Брестовац, Маршала Тита 81.
Пријаве са доказима о испуњености услова
конкурса се предају непосредно у секретаријату школе, сваког радног дана од 08.00
до 12.00 часова или поштом на адресу: ОШ
„Никола Тесла”, Маршала Тита 81, Бачки
Брестовац. Пријаве се предају у затвореној
коверти, са назнаком: „За конкурс за пријем
у радни однос на радно место наставника
математике”.

СРЕДЊА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА”

25000 Сомбор, Подгоричка 7
тел. 025/432-810, 415-699

Наставник предметне наставе –
хемијска група предмета

на одређено време ради замене одсутне
раднице преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. поседовање одговарајућег високог образовања из члана 140 и 141 став 4
Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17,
27/18 др. зак., 10/19 и 6/20) и за радно место
наставника предметне наставе – хемијске
групе предмета у подручју рада Хемија,
неметали и графичарство, има одговарајуће
образовање из члана 140 став 1 и 2 и члана 141 став 4 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/17, 27/18 – др. зак., 10/19 и 6/20) и
из члана 3 и 4 Правилника о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама
у подручју рада Хемија, неметали и графи-

чарство („Сл. гласник РС – Просветни гласник” бр. 21/15, 11/16, 2/17, 13/18, 18/11, 7/19
и 1/21); 2. психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима; 3.
да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике
Србије, 5. да кандидат зна језик на ком се
остварује образовно-васпитни рад, у складу
са чл. 139 ст. 1 тачка 5) и 141 став 7 Закона о
основама система образовања и васпитања.
Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: 1.
биографију (уколико је кандидат са радним
искуством – податке о радном искуству и
пословима које је бављао); 2. оверену фотокопију дипломе; 3. уверење о држављанству
Републике Србије, оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци од дана
подношења пријаве; 4. уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашањем не старије од 6 месеци од дана подношења пријаве; 5. доказ о
познавању српског језика доставља кандидат
који није стекао диплому на српском језику.
Пријавни формулар кандидат попуњава на
званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља
установи. Уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом
и ученицима подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. У поступку
одлучивања о избору наставника и стручног сарадника конкурсна комисија врши ужи
избор кандидата које упућује на претходну
проверу психофизичких способности за рад
са ученицима, коју врши надлежна служба
за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови”. Пријаве
се примају путем поште на адресу: Средња
школа „Свети Сава”, Подгоричка 7, Сомбор.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Ближе информације о
конкурсу могу се добити у секретаријату школе на телефон: 025/432-810, 415-699.

Посао се не чека,
посао се тражи
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ОСНОВНА ШКОЛА
„МАРКО ОРЕШКОВИЋ”

ГИМНАЗИЈА „ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ”

Наставник математике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
до повратка запосленог
са функције директора

25252 Бачки Грачац, Личка 16
тел. 025/5767-503

за 88,89% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања, и то: а) има одговарајуће образовање, предвиђено Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
радно место – наставник математике, б) има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; в) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; г)
има држављанство Републике Србије; д) зна
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар, који
се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
кандидати достављају потребну документацију у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса, и то: диплому о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству не старије од 6 месеци, уверење о неосуђиваности не старије од 6 месеци, личну
биографију – CV. Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Сви докази се подносе у оригиналу или овереној фотокопији. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити узете у
разматрање. Кандидати који буду изабрани
у ужи избор, у року од осам дана упућују се
на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос у
року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад
са децом и ученицима. Конкурсна комисија
обавља разговор са кандидатима са листе и
доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Разговор са кандидатима биће
обављен у просторијама школе. Пријаве са
доказима о испуњености услова конкурса се
предају непосредно у секретаријату школе,
сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова
или поштом на горенаведену адресу. Пријаве
се предају у затвореној коверти са назнаком:
„За конкурс за пријем у радни однос на радно место наставника математике”. Конкурс
спроводи конкурсна комисија именована од
стране директора школе.

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

25000 Сомбор, Доситеја Обрадовића 2
тел. 025/417-233

Наставник физике

Наставник хемије

са 15,71% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, до повратка запосленог
са функције директора

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
запослене са породиљског одсуства

Наставник математике
на мађарском језику

са 52,86% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, до повратка запослене са
породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидат за радно место мора
испуњавати услове из члана 139 Закона о
основама система образовања и васпитања:
1. одговарајуће образовање из члана 140
Закона о основама образовања и васпитања,
а према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника и
помоћних наставника у гимназији („Службени гласник РС – Просветни гласник” број
1/21); 2. психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење); 3. неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање или родоскврнуће, примање и
давање мита, кривична дела из групе полних слобода, против правног саобраћаја и
човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега није, у
складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике
Србије; 5. знање српског језика и језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад.
Учесници конкурса обавезни су да поднесу:
пријавни формулар (објављен на званичној
интернет страници Министарства просвете);
диплому, односно оверену фотокопију исте
о стручној спреми; за предмете који се изводе на мађарском језику – диплому стечену
на мађарском језику за средње, више или
високо образовање (уколико кандидат није
стекао образовање на мађарском језику подноси доказ да је положио испит из мађарског
језика по програму одговарајуће високошколске установе); уверење о држављанству
односно оверен документ о истом; лекарско
уверење доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду; уверење о неосуђиваности. Конкурс је отворен 8 дана од
дана објаве у листу „Послови”. Пријаве поднети на адресу: Гимназија „Вељко Петровић”,
Доситеја Обрадовића 2, Сомбор, поштом или
лично. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити разматране. Ближе информације
се могу добити путем телефона 025/417-233.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЈЕЛИЦА СТАНИВУКОВИЋ ШИЉА”
22240 Шид, Цара Лазара 39
тел. 022/716-986

Васпитач

на одређено време до 31.08.2022.
године ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
5 извршилаца

Васпитач

на одређено време до 28.08.2024.
године ради замене директора
у првом мандату

Васпитач

на одређено време до 30.04.2022.
ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати морају да: 1) имају одговарајуће високо образовање: на студијама
другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године или високо образовање на студијама првог степена (основне
академске студије, основне струковне студије, специјалистичке струковне студије) или
на студијама у трајању од три године или
више образовање; 2) нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 3) имају држављанство Републике Србије; 4) знају језик на
коме се остварује васпитно-образовни рад;
5) имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима.
Докази о испуњености услова из тачака 1)–4)
подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ из
тачке 3) прибавља се пре закључења уговора о раду. Као доказ о испуњености услова
подноси се оригинал документ или копија
оверена код јавног бележника. Уверење о
држављанству не може бити старије од 6
месеци. Доказ о познавању језика је диплома
издата на српском језику. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја и потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријавни формулар са
доказима о испуњености услова доставити
на горенаведену адресу, или лично у установу, сваким радним даном од 8 до 14 часова.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Све додатне информације могу
се добити на телефон: 716-986.
27.10.2021. | Број 957 |

85

Наука и образовање

СУБОТИЦА
ОШ „ХУЊАДИ ЈАНОШ”

24220 Чантавир, Трг слободе 2

Дефектолог – наставник
на мађарском језику

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то да: има
одговарајуће образовање прописано чланом
140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17,
27/2018 – др. закони, 10/19 и 6/20) и чланом
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, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18 и 11/19); да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да
зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад (мађарски језик).
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да приложи:
радну биографију (обавезно навести контакт
податке: мејл и број телефона), оригинал или
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених,
оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије, оригинал
или оверену фотокопију уверења из казнене
евиденције, надлежне полицијске управе да
није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци), оригинал или
оверену фотокопију доказа о знању српског
односно мађарског језика, попуњен и одштампан формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања који се налази
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (www.
mpn.gov.rs). Наставник мора да има и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање
по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Наведено образовање
наставник је обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у
радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу. Сматра се да наставник који је у току
студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, има горе наведено образовање (члан 142 ЗОСОВ). Лекарско уверење да
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кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
кандидат подноси пре закључења уговора о
раду. Психолошку процену способности кандидата за рад са децом и ученицима извршиће
надлежна служба за запошљавање применом
стандардизованих поступака. Копије доказа
које се подносе при конкурисању морају да
буду оверене од стране надлежног органа, у
супротном се неће узети у разматрање. Конкурс траје 8 дана од дана објављивања у листу
Националне службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве послате путем мејла се неће разматрати.
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”.

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
(док запосленом мирује радни однос)

жевност и општу књижевност, мастер библиотекар – информатичар, мастер филолог
(главни предмет/профил библиотекарство
и информатика), мастер професор језика и
књижевности (главни предмет/профил библиотекарство и информатика), професор
југословенских књижевности, дипломирани
компаративиста и библиотекар, професор
српске књижевности и језика; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђивано
правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање, злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање, има држављанство
Републике Србије, зна српски језик

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука
УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони,
10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних
сарадника („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 11/2019,
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и
4/2021), да има одговарајуће образовање,
у складу са чланом 140 Закона, односно: 1)
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије или
специјалистичке академске студије) и то: а)
студије другог степена из научне односно
стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета; б) студије другог
степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, и у
складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника васпитача и стручних сарадника и то: дипломирани библиотекар – информатичар, професор, односно
дипломирани филолог језика и књижевности,
професор, односно дипломирани филолог
за општу књижевност са теоријом књижевности, професор разредне наставе, професор
језика и књижевности, односно књижевности
и језика – смер за библиотекарство, професор, односно дипломирани филолог књижевности и језика, професор српскохрватског
језика и југословенске књижевности, професор српског језика и књижевности, професор српске књижевности и језика са општом
књижевношћу, професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност
и српскохрватски језик, професор, односно
дипломирани филолог за југословенску књи-

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети:
попуњен и одштампан пријавни формулар
на интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, оверену
фотокопију дипломе или уверења о стеченом
одговарајућем образовању, доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова
од којих најмање шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом бодова (оригинал или
оверена фотокопија потврде – уверење одговарајуће високошколске установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима из психологије и педагогије или оверена
копија уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу) за оне који
ово образовање поседују, они који не поседују, Закон сходно члану 142 став 2 дозвољава
да је ово образовање наставник обавезан да
стекне у року од једне године, а највише две
године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу; доказ
из казнене евиденције МУП-а – од надлежне
полицијске управе, уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија) не старија од 6 месеци; доказ о познавању српског
језика (диплома, односно уверење о стеченом
високом образовању), уколико је на српском
језику, уједно је и доказ да кандидат зна српски језик, у супротном је потребно доставити
оверену копију доказа да зна српски језик,
тј. оверену фотокопију дипломе о завршеној
средњој школи на српском језику, сведочанства или потврду из средње школе да је учио
српски језик; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), не
старији од шест месеци; доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима кандидат доставља пре
закључења уговора о раду. Неблаговремене
и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Пријаве са потребном документацијом
доставити лично или слати са назнаком: „Конкурс за стручног сарадника – библиотекара”,
на адресу: Основна школа „Никола Тесла”,
Бачка Топола, Фрушкогорска 1, 24300 Бачка Топола. Рок за пријављивање је 8 дана од

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА”

24300 Бачка Топола, Фрушкогорска 1
тел. 024/715-411

Стручни сарадник библиотекар
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дана објављивања огласа. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. За све информације можете позвати
број телефона: 024/712-730 и 024/711-726.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ НА МАЂАРСКОМ
НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ
24000 Суботица, Штросмајерова 11

Расписује конкурс за заснивање
радног односа и стицање звања
сарадника Универзитета за научну/
ужу научну област:
Методика наставе мађарског језика
и књижевности – асистент
са докторатом
за рад на мађарском наставном језику,
на одређено време

УСЛОВИ: Са лицем изабраним у звање асистента са докторатом закључује се уговор о
раду на период од три године, са могућношћу продужења за још три године. Високошколска установа бира у звање асистента
са докторатом, лице које је стекло научни
назив доктора наука и које показује смисао
за наставни рад и који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном
оценом најмање осам (8). Остали услови
за избор сарадника Факултета предвиђени су одредбама Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019,
6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично
тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон)
и општима актима Универзитета у Новом
Саду и Учитељског Факултета на мађарском
наставном језику у Суботици. Лице које је
правноснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању
послова у високошколској установи не може
стећи звање наставника, односно сарадника.
ОСТАО: Пријаве кандидата са прилозима:
стручна биографија, дипломе о одговарајућој
стручној спреми – оригинали или оверене
копије, о завршеним основним, мастер (магистарских) и докторским студијама/дипломе о
стеченом научном називу доктора наука из
одговорајуће научне области, извод из матичне књиге рођених – оригинал или оверена
копија, уверење о држављанству – оригинал
или оверена копија, списак научних радова,
радови (у папирном или електронском облику
на ЦД-у), лекарско уверење, уверења о неосуђиваности, подносе се Учитељском факултету на мађарском наставном језику у Суботици, на адресу: Штросмајерова 11, у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса у
Листу „Послови”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће узимати у обзир.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Бесплатна публикација о запошљавању

ШАБАЦ

УЖИЦЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ШАБАЦ

ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА
КРАЉА ПЕТРА II

15000 Шабац, Бањичких жртава 2

Наставник стручних предмета
у подручју рада Геодезија и
грађевинарство, електротехника,
саобраћај и машинство и обрада
метала

са 80% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, замена запосленог за
време обављања дужности директора
школе у првом мандату

УСЛОВИ: 1. стечено одговарајуће високо
образовање из области технологије у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020): на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије); на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005; испуњеност услова у
складу са Правилницима о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама; 2. психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима; 3.
неосуђиваност у складу са чланом 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/2018, 27/208 – др. закони, 10/2019 и
6/2020), а то је непостојање правоснажне
пресуде за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање 3 месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за лице није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. познавање српског језика и
језика на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар који кандидат
може преузети са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, кандидат подноси доказ
о степену и врсти образовања, уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци) и
доказ о неосуђиваности – уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе
(не старије од 6 месеци од дана објављивања конкурса). Кандидати који су изабрани
у ужи избор, у року од осам дана упућују се
на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Доказ о
психофизичкој способности кандидата прибавља се пре закључења уговора о раду. Сва
документа кандидати прилажу као оверене
копије или у оригиналу, а неблаговремене и
непотпуне пријаве комисија неће разматрати. Пријаве са потребном документацијом се
достављају у конкурсном року од 8 дана од
дана објављивања, на адресу: Техничка школа Шабац, Бањичких жртава 2, 15000 Шабац.

31000 Ужице, Димитрија Туцовића 171
тел. 031/513-467

Наставник предметне наставе –
наставник математике

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, а до повратка
запослене са боловања

Наставник предметне наставе –
наставник енглеског језика

са 65,55% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, до повратка запослене са
функције помоћника директора школе,
а најдуже до 31.08.2022. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. да поседује одговарајуће
образовање (врсту и степен стручне спреме): за радна места под бројем од 1 до 2 у
складу са чл. 140 и 141 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19
и 6/20) и чланом 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, 10/2016, 11/2016, 2/2017 3/2017,
13/2018, 11/2019 и 2/20); да у складу са
чланом 142 Закона има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова. Поред напред наведених услова кандидат треба да испуњава и следеће услове:
2. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3.
да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4. да има држављанство
Републике Србије, 5. да зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
тј. доказе о испуњености услова, заједно са
попуњеним и одштампаним пријавним формуларом достављају установи и то: у погледу
стучне спреме (оверен препис или или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању), доказ да кандидат има
образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања (оверена фотокопија уверења
високошколске установе да кандидат испуњава услове из члана 142 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања или
оверена фотокопија уверења високошколске
установе о положеним испитима из педагогије и психологије или оверена фотокопија
уверења, односно потврде о положеном испиту за лиценцу за рад наставника, васпитача
или стручних сарадника или оверен препис
или оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из мати27.10.2021. | Број 957 |
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чне књиге рођених (не старији од 6 месеци),
уверење или потврду о неосуђиваности (не
старији од 6 месеци), доказ о знању језика
на којем се остварује образовно-васпитни рад
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику, пошто се сматра
да они познају језик на којем се изводи образовно-васпитни рад), радну биографију (ЦВ).
Доказ о здравственој способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови” непосредно у секретаријату школе или поштом на адресу: Прва
основна школа краља Петра II Димитрија
Туцовића 171, 31000 Ужице, са назнаком: „За
конкурс ________ (назначити за које радно
место се конкурише)”. Непотпуне, неуредне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације могу се добити
на телефон: 031/513-467.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У УЖИЦУ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 36.
тел. 031/521-952, 031/511-078
www.pfu.kg.sc.rs
e-mail: fakultet@pfu.kg.ac.rs

Наставник у звању ванредни
професор за научну област Физичко
васпитање и спорт, ужа научна
област Теорија и методика физичког
васпитања, спорта и рекреација
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из
одговарајуће научне области, који је сваки
од претходних нивоа студија завршио са просечном оценом најмање 8 (осам).

Наставник у звању ванредни
професор за научну област
Педагошке и андрагошке науке, ужа
научна област Методика наставе
физичке културе
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из
одговарајуће научне области, који је сваки
од претходних нивоуа студија завршио са
просечном оценом најмање 8 (осам).

Наставник у звању наставник
страног језика за научну област
Филолошке науке, ужа научна
област Енглески језик
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање првог степена
или одбрањена докторска дисертација из
одговарајуће области, објављени стручни
радови и способност за наствни рад, који је
сваки од претходних нивоа студија завршио
са просечном оценом најмање 8 (осам).

Сарадник у звању асистента са
докторатом за научну област
Педагошке и андрагошке науке, ужу
научну област Методика наставе
математике
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из
одговарајуће области и који показује смисао
за наставни рад, који је сваки од претходних
нивоа студија завршио са просечном оценом
најмање 8 (осам).
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Сарадник у звању асистента
за научну област Педагошке и
андрагошке науке, ужу научну
област Методика наставе ликовне
културе
на одређено време од 3 године
(реизборност)

УСЛОВИ: студент докторских студија који је
сваки од претходних степена студија завршио са укупном просечном оценом најмање
осам (8) и који показује смисао за наставни
рад.
ОПШТИ ПРЕДУСЛОВ: Кандидати морају да
испуњавају општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чл. 72 ст. 4 Закона о
високом образовању и чл. 124е. ст. 1 Статута
Универзитета у Крагујевцу и чл. 89. Статута
Педагошког факултета 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 ћл.72
ст. 4 Закона о високом пбразовању и чл.
124е, ст. 1 Статута Универзитета у Крагујевцу; уверење суда да против кандидата није
покренута истрага и да није подигнута оптужница; оверене фотокопије диплома или уверења о претходно завршеним нивоима студија; списак стручних и научних публикација;
друге доказе којима се доказује испуњење
услова прописаним Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу
и Статутом Педагошког факултета у Ужицу;
доказ о педагошком искуству са навођењем
послова које је кандидат обављао ако кандидат има педагошког искуства, оцену пеагошког рада ако кандидат има педагошког искуства. Правоваљану конкурсну документацију
са доказима о испуњености услова конкурса,
кандидати су обавезни да доставе и у електронској форми (на ЦД-у). Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са документима са назнаком „За конкурс”,
доставити на адресу: Педагошки факултет у
Ужицу, Трг Светог Саве 36.

ВАЉЕВО

вична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) да има
држављанство Републике Србије; д) да зна
српски језик – образовно-васпитни рад се
оставрује на српском језику. Кандидати треба
да доставе: 1) радну биографију; 2) одштампан и попуњен пријавни формулар преузет
са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја
РС; 3) оверену фотокопију дипломе или уверења о дипломирању; 4) оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству;
5) оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; 6) извод из
казнене евиденције као доказ о неосуђиваности за горе наведена кривична дела и да
није утврђено дискриминаторно понашање,
које издаје надлежна полицијска управа, (не
старије од 6 месеци); 7) доказ о познавању
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат који није стекао
диплому на српском језику, а доказ треба да
буде издат од стране високошколске установе надлежне за издавање таквих докумената
(оригинал или оверена фотокопија). Фотокопије које се подносе морају бити оверене
од стране надлежног органа, у супротном
неће се узети у разматрање, као ни непотпуне и неблаговремене пријаве. Кандидати
који уђу у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања. Кандидат који буде
изабран на конкурсу, доставиће уверење о
здравственој способности пре закључења
уговора о раду (не старије од шест месеци).
Пријаве са потребном документацијом доставити лично или поштом, на горе наведену
адресу, са назнаком „Пријава на конкурс”.

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

ОШ „МИЛОВАН ГЛИШИЋ”

Наставник математике

14252 Ваљевска Каменица
тел. 014/254-755, 254-558

са 88,89% радног времена

Наставник математике
са 89% радног времена

УСЛОВИ: Конкурс ће спровести конкурсна
комисија именована решењем директора.
Кандидат за наведено радно место може
бити примљен у радни однос ако испуњава
услове из чл. 139 ЗОСОВ: а) да има одговарајуће образовање, у складу са Правилником
о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи и чл.
140 ЗОСОВ, стечено: на студијама другог степена (мастер академске, 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; б) да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима; в) да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кри-

УСЛОВИ: Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране директора школе.
Кандидат може да буде примљен у радни
однос под условима из чл. 139 ЗОСОВ-а: 1. да
има одговарајуће образовање и то: одговарајуће образовање у складу са Правилником
о степену и врсти образовања наставника и
стручниих сарадника у основној школи и чл.
140 ЗОСОВ-а стечено: на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије) или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. год; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвнуће, за кривична дела примања
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или давања мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторено понашање; 4. да
има држављанство Републике Србије; 5. да
зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се преузима
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије. Уз пријаву, кандидат доставља: радну биографију; оригинал или оверену копију дипломе о стеченом образовању;
извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству; доказ да није осуђиван правоснажном пресудом; доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима, доставља
се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву,
сви тражени докази морају бити достављени
као оригинали или оверене копије оригинала,
не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс, неће се узимати
у разматрање при одлучивању по конкурсу.
Пре доношења одлуке о избору, кандидати
који уђу у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши Национална служба за
запошљавање. Пријаве доставити лично или
послати на горе наведену адресу са назнаком
„за конкурс”.

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

Васпитач

2 извршиоца

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат испуњава следеће услове: 1. има одговарајуће више
образовање, односно високо образовање на
студијама првог степена (основне струковне
студије, основне академске студије или специјалистичке струковне струковне студије)
или на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије и мастер струковне студије), односно
одговарајуће високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005.
године – васпитач у складу са Законом; 2.
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3.
није осуђиван правноснажном пресудом за
кривиачно дело за које је изречена безусловна казана затвора у тарајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну снкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике
Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад. Уз
пријаву кандидат треба да приложи следећу
документацију: оверену фотокопију дипломе
о одговарјућој стручној спреми или уверење
Бесплатна публикација о запошљавању

о стеченој стручној спреми; извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству (не
старије од шест месеци); ако кандидат није
стекао одговарајуће образовање на српском
језику, потврда или уверење да је положио
испит из српског језика са методиком по програму одговарајуће високошколске установ;
уверење да лице није осуђивано (извод из
казнене евиденције од полицијске управе);
лекарско уверење изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију, заједно са одштанпаним формуларом и краћом биографијом
могу доставити лично или поштом на горе
наведену адресу са назнаком: „За конкурс –
не отварати”. Неблаговремене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази у оригиналу
или овереној фотокопији, биће одбачене.

ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА
14000 Ваљево, Вука Караџића 3
тел. 014/221-622

Наставник француског језика и
књижевности
са 23% радног времена,
на одређено време ради замене
запослене дуже од 60 дана

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати који испуњавају услове предвиђене
чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник”,
бр. 88/17, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и
6/2020): 1) одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник”,
бр. 88/17, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и
6/2020), тј. образовање стечено на студијама другог степена, мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета, образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; 2) чланом 2
тачка 4 под 2 Правилника о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији, и
то: професор, односно дипломирани филолог за француски језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм или главни
предмет, односно профил Француски језик
и књижевност), мастер професор језика и
књижевности (студијски програм или главни
предмет, односно профил Француски језик и
књижевност); 2) да кандидати имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела
за која је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лца, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискри-

минаторно понашање; 4) да имају држављанство Србије; 5) да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а уз одштампани пријавни формулар се прилаже: оверена
копија дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству(не старије од 6 месеци); уверење о неосуђиваности за кривична за која је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лца, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидате
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; доказ о познавању
српског језика и језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад подноси кандидат
који није стекао диплому на српском језику;
биографију са прегледом радног ангажовања.
Доказ о здравственој способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Кандидати чије су пријаве
благовремене, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају
услове за оглашено радно место, упућује се
на психолошку процену способност за рад
са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт
адресе или телефоне које су навели у својим
пријавама. Разговор са кандидатима са листе
кандидата који испуњавају услове за пријем
у радни однос, обавиће конкурсна комисија
коју именује директор школе, по пријему
резултата психолошке процене способности
за рад са ученицима, у просторијама Ваљевске гимназије, с тим што ће кандидати о
датуму и времену бити обавештени на бројеве контакт телефона које су навели у својим
пријавама. Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригинал или овереној фотокопији биће
одбачене закључком конкурсне комисије.
Лице за давање обавештења о јавном конкурсу је Јелена Бељић, секретар школе, тел.
014/221-622. Пријаве са доказима о испуњености услова слати на горе наведену адресу,
са назнаком „За конкурс”.

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

Педагошки асистент
на одређено време
до 31.08.2022. године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за
заснивање радног односа прописаних чланом 24 Закона о раду („Службени гласник
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,
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Наука и образовање

13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), треба да испуњава и
посебне услове прописане члановима 139 и
140 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, односно: да има одговарајуће образовање према Правилнику о
педагошком асистенту и андрагошком асистенту („Службени гласник РС ”, број 87/19);
да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злоствљање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита: за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да
зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе, у оригиналу или у овереном препису или овереној
фотокопији, следећу документацију: извод
из матичне књиге рођених – не старије од 6
месеци у односу на дан истека конкурса; уверење о држављанству Републике Србије – не
старије од 6 месеци у односу на дан истека
конкурса; диплому или уверење о стеченом
одговарајућем образовању из области образовања према Правилнику о педагошком
асистенту и андрагошком асистенту; уверење из казнене евиденције МУП-а да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и
злоствљање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њих није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; доказ о знању
српског језика, осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику
или су положили испит из српског језика по
програму одговарајуће школске установе.
Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Конкурс
спроводи комисија коју именује директор
у складу са законом. Конкурсна комисија
утврђује испуњеност услова кандидата за
пријем у радни однос у року од осам дана
од дана истека рока за подношење пријава.
Кандидати који буду испуњавали услове конкурса и буду изабрани у ужи избор, у року
од осам дана од дана истека рока за подношење пријава упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих
поступака. Конкурсна комисија сачињава
листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос у року од осам дана од
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дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима са листе из претходног става и
доноси решење о избору кандидата у року
од осам дана од дана обављеног разговора
са кандидатима. Лице које буде изабрано
по конкурсу, дужно је да приложи доказ о
поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење) пре закључења уговора
о раду. Рок за подношење пријава на конкурс
је 8 дана од дана објављивања у огласним
новинама Националне службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Благовременом пријавом сматра се пријава
која је непосредно предата школи пре истека
рока утврђеног у конкурсу или је пре истека
тог рока предата пошти у облику препоручене пошиљке. Ако последњи дан рока пада у
недељу или на дан државног празника, рок
истиче истеком првог наредног радног дана.
Потпуном пријавом сматра се пријава која у
прилогу садржи све прилоге којима кандидат
доказује да испуњава услове за избор у складу са Законом и овим конкурсом.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРА СТАНКОВИЋ”
17530 Сурдулица
тел. 017/476-225

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка
радника са функције

УСЛОВИ: завршен педагошки факултет,
звање: мастер учитељ.

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
године, до 31.08.2022. године

УСЛОВИ: средње образовање и да кандидат
има обуку за педагошког асистента (завршен
прописан програм обуке за рад са децом и
ученицима ромске националне мањине).
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане члановима 139, 140, 141 и
142 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017, 10/2019 и 6/2020), и то: да поседује одговарајуће 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 основној школи; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међуна
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на којем

остварује образовно-васпитни рад. 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 оверену
фотокопију, извод из матичне књиге рођених
– оригинал или оверену копију, уверење о
држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци) – оригинал или оверену копију,
доказ да кандидат није осуђен правноснажном пресудом за кривично дело утврђено у
чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. /2017, 10/2019 и 6/2020), и
то: уверење суда да против кандидата није
покренута истрага, односно да се не води
кривични поступак (не старије од 6 месеци)
– оригинал или оверену копију, уверење из
казнене евиденције 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 кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, кандидат који буде
изабран доставља пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Минис тарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
тј. доказе о испуњености услова, заједно 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)”, односно 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 „Послови”. Докази о испуњавању услова предвиђених овим огласом, ако нису оригинални, него
фотокопије или преписи, морају бити оверени у складу са Законом о оверавању потписа,
рукописа и преписа („Службени галасник РС”,
бр. 93/2014 и 22/2015). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир
приликом доношења одлуке о избору кандидата по овом конкурсу. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе. Контакт телефон: 017476-250.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др ИЗАБЕЛ ЕМСЛИ ХАТОН”
17501 Врање, Милунке Савић бб.

Наставник медицинске групе
предмета
на одређено време ради замене
одсутне запослене до повратка
запослене са боловања

УСЛОВИ: доктор медицине. У радни однос у
установи може да буде примљено лице под
условима прописаним законом и то ако: 1)
има одговарајуће образовање, 2) има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, 3) није осуђивано
правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
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малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања мита, за
кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утрвђено дискриминаторно понашање, 4) има држављанство Републике Србије, 5) зна српски језик
на којем остварује образовно-васпитни рад.
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају
се у току рада. Докази о испуњености услова
из става 1. тач. 1), 3)–5) овог члана саставни
су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1
тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком
биографијом доставити оригинале или оверене фотокопије следећих докумената: диплому или уверење о стеченом одговарајућем
образовању, уверење о држављанству – не
старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених, уверење из казнене евиденције,
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима и децом
доставља се пре закључења уговора о раду,
пријавни формулар са званичне странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у обзир.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати са назнаком: „За конкурс”, на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
17500 Врање, Омладинска 20

Професор математике

на одређено време до повратка на рад
привремено одсутног запосленог

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
следеће услове конкурса: 1) да имају одговарајуће образовање и то: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику
и примена, дипломирани математичар за
рачунарство и инфопрматику, дипломирани математичар – информатичар, професор
математике и рачунарства, дипломирани
математичар за математику економије, професор информатике – математике, дипломирани математичар – астроном, диплмирани математичар – примењена математика,
дипломирани математичар – математика
финансије (са изборним предметом Основи
геометрије), дипломирани информатичар,
мастер математичар, мастер професор математике и физике, мастер професор математике и информатике, професор физике и
математике, професор информатике и математике, дипломирани математичар – мастер,
дипломирани инжењер математике – мастер,
дипломирани математичар – професор математике, дипломирани математичар – теоријска математика, дипломирани инжењер
математике, 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
Бесплатна публикација о запошљавању

наставе, мастер математичар – професор
математике. Лица која су стекла академско
звање мастер, односно дипломирани мастер,
треба да имају завршене основне академске
студије на студијским програмима из области
математике или примењене математике (са
положеним испитом из предмета геометрија
или основа геометрије) или двопредметне
наставе математике и физике односно математике и информатике; 2) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривична дела за
која је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да имају држављанство Републике Србије; 5) да знају српски
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о испуњености услова из
алинеја 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на
конкурс, а из алинеје 2 пре закључења уговора о раду. Конкурс траје осам дана од дана
објављивања. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса доставити на адресу
Основне школе „Доситеј Обрадовић” Врање,
Омладинска 20. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће узимати у разматрање.

ПУ „НАША РАДОСТ”
Бујановац, Вука Караџића бб
тел. 017/651-141

Службеник за јавне набавке
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено
лице које поред општих услова у чл. 24 Закона о раду испуњава и посебне услове прописане чл. 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019,
27/2018 – др. закон и 6/2020) и Правилника
о организацији и систематизацији послова и
радних задатака у ПУ „Наша радост” Бујановац: 1) да има одговарајуће високо образовање: на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕПС бодова односно
специјалистичким студијама по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године 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 децом и ученицима; 3)
да није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно

понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад.
Докази под тачкама 1, 3, 4 и 5 достављају се
уз пријаву, а доказ о испуњености услова из
тачке 2 прибавља се пре закључења уговора
о раду.

Васпитач

2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које поред општих услова из чл. 24
Закона о раду испуњава и посебне услове прописане чл. 139, 140 и 141 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 Правилника о организацији и систематизацији послова и радних задатака у ПУ „Наша
радост” Бујановац: 1) да има одговарајуће
више образовање, односно одговарајуће
високо образовање и то: на студијама првог
степена (основне струковне студије, основне
академске или специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године
или одговарајуће више образовање; на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
мастер струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005.
године; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примања или давања мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад.
Докази под тачкама 1, 3, 4 и 5 достављају се
уз пријаву, а доказ о испуњености услова из
тачке 2 прибавља се пре закључења уговора
о раду.
ОСТАЛО: У складу са чланом 154 Закона о
основама система образовања и васпитања,
кандидати попуњавају пријавни формулар
са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно
са одшампаним пријавним формуларом,
достављају установи. Сваки кандидат који
учествује на конкурсу дужан је да достави:
1) попуњен пријавни формулар са званичне
интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; 2) потписану
пријаву на конкурс са кратком биографијом;
3) оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању; 4) уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал
или оверена фотокопија, не старија од шест
месеци); 5) извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија); 6) доказ
о неосуђиваности, извод из казнене евиденције који издаје МУП Србије (не старије од
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шест месеци); 7) доказ о знању српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад у установи (осим кандидата
које су одговарајуће образовање стекли на
том језику, пошто се сматра да они познају
језик на којем се изводи образовно-васпитни рад); 8) доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења
уговора о раду). Напомена: сви докази се
прилажу у оригиналу или овереној фотокопији. Конкурс спроводи Конкурсна комисија
коју именује директор установе. Кандидати
који буду изабрани у ужи избор, биће упућени на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима који врши надлежна служба за послове запошљавања, о чему
ће учесници конкурса бити обавештени на
бројеве телефона које су навели у својим
пријавама. Разговор са кандидатима ће се
обавити у просторијама установе, а о месту и
времену ће бити благовремено обавештени.
Неће се разматрати 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 личности („Сл. гласник РС”, број 87/2018). Пријаве на конкурс доставити на адресу: ПУ „Наша
радост”, 17520 Бујановац, Вука Караџића бб,
са назнаком „За конкурсну комисију” у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови”. За додатне информације се можете обратити установи на број
телефона: 017/651-141.

ВРШАЦ
ШКОЛСКИ ЦЕНТАР
„НИКОЛА ТЕСЛА”

26300 Вршац, Стеријина 40-44

Чистачица

на одређено време ради
замене одсутних запослених
преко 60 дана
3 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа. Остали услови:
поред општих услова прописаних Законом
о раду, кандидат мора да испуњава и услове прописане одредбом члана 139 Закона о
основама система образовања и васпитања
и то да: 1) има одговарајуће образовање, 2)
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3)
није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање,
4) има држављанство Републике Србије, 5)
зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су
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дужни да доставе: 1) попуњен и одштампан
формулар за пријаву на конкурс, доступан
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја:
http: //www.mpn.gov.rs, 2) оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, 3) оверену фотокопију или оригинал уверења из казнене евиденције о неосуђиваности у смислу чл. 139 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и
васпитања, издатог у надлежној полицијској
управи МУП-а Републике Србије (не старије
од 6 месеци), 4) оверену фотокопију или
оригинал уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), 5) доказ
о знању српског језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад у школи, доставља
само кандидат који није стекао образовање
на српском језику (ако је кандидат стекао
одговарајуће образовање на српском језику, сматра се да је достављањем дипломе о
одговарајућем образовању доставио доказ
да зна српски језик), 6) краћу биографију са
адресом за пријем поште и бројем телефона.
Рок за подношење пријава је 8 дана рачунајући од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” Националне службе за
запошљавање. Конкурс спроводи комисија
од три члана коју именује директор школе.
Кандидати који испуњавају услове за пријем
у радни однос, који су изабрани у ужи избор,
у року од 8 дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима. Психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима врши надлежна
служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Након психолошке процене, конкурсна комисија обавља
разговор са кандидатима који се налазе на
листи кандидата који испуњавају услове
за пријем у радни однос и доноси решење
о пријему кандидата. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима доставља кандидат
пре закључења уговора о раду. Пријаву са
доказима о испуњавању услова конкурса кандидати достављају лично или путем поште
на адресу: Школски центар „Никола Тесла”,
26300 Вршац, Стеријина 40-44. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Информације о конкурсу могу се добити од
секретара школе Раде Марковић, на телефон: 013/833-210.

ЗАЈЕЧАР
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
19000 Зајечар
Кнегиње Љубице 3-5

Наставник предметне наставе –
доктор медицине за извођење
наставе из уже стручних предмета:
Анатомије и физиологије,
Медицинске биохемије
и Интерне медицине
на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене
преко 60 дана

Наставник предметне наставе –
виша медицинска сестра – техничар,
за извођење наставе из предмета:
Здравствена нега
на одређено време ради замене
привремено одсутног запосленог
преко 60 дана
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о
раду („Сл. гласник РС”, бр24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука
УС и 113/2017), 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, стечено: а) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета и студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; б)
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; в) лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама
првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем; г) академски назив у
складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама у
подручју рада Здравство и социјална заштита
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”,
бр. 21/15, 11/16, 13/18 и 5/19). Кандидат треба и да: 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе:
попуњен пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(http: //www.mpn.gov.rs); оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије; оригинал
или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених; доказ о испуњавању услова из члана 139 став 1 тачка 5) Закона о
основама система образовања и васпитања,
односно да је лице стекло високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит
из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена
фотокопија) – српски језик; оригинал или
оверену фотокопију уверења (извода из казнене евиденције) Министарства унутрашњих
послова којим кандидат доказује да није
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Наука и образовање

осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања
и васпитања. Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава са потребним доказима
о испуњавању услова конкурса је 8 дана,
рачунајући од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће
бити разматране. Пријаве се шаљу поштом
или предају лично на адресу: Медицинска
школа, 19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5,
са назнаком „За конкурс”. Сва потребна обавештења можете добити од секретара школе,
лично или телефоном на број 019/443-856.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ХАЈДУК ВЕЉКО”

19000 Зајечар
Добривоја Радосављевића Бобија бб.

Наставник ликовне културе и
предмета Цртање, сликање, вајање
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник енглеског језика

са 10% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Радник на одржавању хигијене
(чистачица)

са 50% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Радник на одржавању хигијене
(чистачица)

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у складу са чл. 140 Закона о основама
система образовања и васпитања, и то: да
има одговарајуће образовање из члана 140
Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18
– други закони, 10/19 и 6/20) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС” бр. 11/12, 15/13, 2/16,
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19). Кандидати
за радника на одржавању хигијене (чистачице) треба да имају завршену основну школу. Сваки од кандидата треба да испуњава
услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања: да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије;
Бесплатна публикација о запошљавању

да зна српски језик. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет
страници Минстарства просвете: http://www.
mnp.gov.rs, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају школи. Уз пријавни формулар
достављају и следећу документацију: молбу,
краћу биографију, оверену копију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању, кандидат који има високо образовање стечено
на студијама другог степена доставља оверену копију дипломе другог степена и оверену копију дипломе основних академских
студија, доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 139
став 1 тачка 3) Закона о основама система
образовања и васпитања и за кога није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (потврда, уверење или други
документ издат од стране МУП-а РС, оригинал или фотокопија); доказ да кандидат има
држављанство Републике Србије (оригинал
или оверена фотокопија уверења); доказ о
познавању српског језика, као језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад – доставља само кандидат који није стекао образовање на српском језику (потврда, уверење
или други документ којим се доказује да је
испит из српског језика положен по програму одговарајуће високошколске установе,
оригинал или оверена фотокопија); извод из
матичне књиге рођених (оверена фотокопија
или оригинал). Лекарско уверење којим се
потврђује да кандидат има психичку, физичку здравствену способност за рад са децом
и ученицима подноси се пре закључења
уговора о раду. Проверу психофизичких
способности за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријаве на конкурс слати на адресу:
ОШ „Хајдук Вељко”, 19000 Зајечар, Добривоја Радосављевића Бобија бб, у затвореној
коверти са назнаком „За комисију за избор”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити узете у обзир. Рок за подношење пријава: 8 дана од дана објављивања конкурса.
Кандидат ће бити писменим путем обавештен
о исходу конкуса. Ближа обавештења могу се
добити на телефон: 019/440-116.

три месеца као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике
Србије; 5. да зна српски језик.

ЗРЕЊАНИН

Спремачица

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених
Законом, кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да има завршену основну
школу; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добра заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик
на коме се остварује васпитно-образовни
рад. Уз пријаву на конкурс, кандидат прилаже следећу документацију (у оргиналу или
оверену фотокопију): 1. кандидат попуњава
пријавни формулар на званичној страници

23240 Сечањ, Братства јединства бб.

Васпитач
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен
кандидат који испуњава следеће услове:
1. има одговарајуће високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне студије) или на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године или на студијама првог степена
(основне струковне студије, основне академске студије или специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године
или више образовање са звањем васпитач;
2. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3.
да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: 1. попуњен и
одштампан пријавни формулар (налази се на
званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја); 2.
кратку биографију; 3. оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми или
уверење о стеченом високом образовању;
4. уверење о држављанству (оригинал или
оверену фотокопију); 5. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију); 6. уверење о неосуђиваности;
7. лекарско уверење (прилаже кандидат
који буде изабран по конкурсу, пре закључења уговора о раду). Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања
у листу „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју
именује директор установе. Кандидати који
су изабрани у ужи избор у року од 8 дана
упућују се на психолошку процену способности за рад са децом, коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Пријавни формулар са документацијом слати препорученом поштом или доставити лично у установу,
у затвореној коверти, са назнаком „За конкурсну комисију”, на адресу горенаведену
адресу. Ближе информације се могу добити
на телефон: 023/3841-672.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПАВА СУДАРСКИ”
Нови Бечеј, Јаше Томића 1

27.10.2021. | Број 957 |

93

Наука и образовање

Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs); 2. потписану
радну биографију, 3. очитану личну карту (или фотокопију, ако је лична карта без
чипа); 4. оргинал/оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, 5. оригинал / оверену
копију уверења о држављанству, не старије
од 6 месеци, 6. оригинал / оверену копију
извода из матичне књиге рођених, не старије
од 6 месеци, 7. оригинал / оверену копију
уверења о неосуђиваности издату од стране
МУП-а, не старије од 6 месеци. Рок за подношење пријаве 15 дана од дана објављивања
огласа у публикацији Националне служе за
запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве са приложеним, а неовереним фотокопијама, неће се
узети у разматрање. Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и који испуњавају
услове за оглашено радно место, упућују се
на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт
адресе на својим пријавама. Кандидат који
буде изабран, пре закључења уговора о раду
доставља уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и
ученицима. Пријаве са кратком биографијом
и потребном документацијом доставити на
следећу адресу: Предшколска установа „Пава
Сударски”, Нови Бечеј, Јаше Томића 1, у року
од 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”
23000 Зрењанин
Цара Душана 80/а

Наставник физичког васпитања –
изабрани спорт

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
80% радног времена (32 сата недељно)

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем
у радни однос утврђених у члану 24 став 1
Закона о раду („Службени гласник РС”, бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 –
одлука УС, 113/17, 95/18 – аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и услове утврђене у члану 139 Закона о основама
система образовања и васпитања, и у складу
са Правилником о организацији и систематизацији послова, и то: 1) да има одговарајуће
образовање и то: а) високо образовање на
студијама 2. степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: 1) студије
другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; 2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука (мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно
групу предмета); или б) високо образовање
на основним студијама у трајању од најмање
4 године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005.
године. 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
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цима; 3) да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство
Републике Србије; 5) да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати ради пријаве на конкурс треба да доставе:
попуњен пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs); оригинал или оверену фотокопију дипломе о траженој врсти и
степену стручне спреме; оригинал уверење
о неосуђиваности, у складу са чланом 139
став 1 тачка 3) Закона о основама система
образовања и васпитања, које према подацима из казнене евиденције издаје полицијска
управа (уверење не сме бити старије од дана
објављивања конкурса); оригинал уверење
о држављанству Републике Србије које није
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија).
Напомена: Све фотокопије које се подносе
уз пријаву на конкурс морају бити оверене
од стране јавног бележника – нотара. Рок
за подношење пријаве са важећим, односно
уредно овереним фотокопијама потребних
докумената је 8 дана од дана објављивања
конкурса у листу „Послови”. Пријаве слати на
адресу школе: Основна школа „Ђура Јакшић”
Зрењанин, Цара Душана 80/а, са назнаком
„За конкурс – наставник физичког васпитања
– изабрани спорт”. Неблаговремене и непотпуне пријаве конкурсна комисија неће разматрати. Документација коју кандидати доставе
на конкурс се не враћа. Потпуне информације кандидати могу добити од директора
школе путем телефона: 023/566-208.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
„ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ”
23000 Зрењанин
Скерлићева бб.

Референт за правне, кадровске и
административне послове
са 50% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

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 и 13/2017
– одлука УС и 95/18 – аутентично тумачење), треба да испуњава и услове прописане чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања и чл. 26 и 34 Правилника о организацији и систематизацији
послова бр. 03-1/420 од 24.08.2020. године, 03-1/626 од 15.09.2020. год. 03-1/474
од 24.08.2021), односно да: 1. има одговарајуће образовање, стечен IV степен стручне спреме образовни профили из подручја:
економија, право, администрација, гимназија
општи или друштвено-језички смер и знање
рада на рачунару, 2. има психичку, физичку

и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3 није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, 4. има држављанство РС, 5. зна
српски језик и језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Учесник конкурса обавезно треба да достави: попуњен пријавни
формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.
rs); оверену фотокопију дипломе (уверења)
о траженој врсти и степену стручне спреме;
оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије; доказ о
познавању српског језика доставља кандидат
који није стекао диплому на српском језику;
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 4) Закона о основама
система образовања и васпитања. Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само
изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Доказ о испуњености услова у погледу
знања рада на рачунару утврдиће се приликом обављања разговора са кандидатима и
извршиће се и провера поседовања знања
рада на рачунару. Рок за подношење пријава
са потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана, рачунајући од дана
објављивања текста конкурса у огласним
новинама Националне службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће бити
разматране. Кандидати који буду испуњавали услове конкурса и буду изабрани у ужи
избор, упућују се на психолошку процену
способности коју врши надлежна служба за
послове запошљавања, о чему ће кандидати бити обавештени путем телефона који су
навели у пријавама или путем имејла. Уколико кандидат који је поднео потпуну и благовремену документацију не дође на разговор или проверу поседовања знања рада на
рачунару у заказаном термину, сматраће се
да је одустао и његова пријава ће се одбацити. Пријаве се шаљу поштом или предају
лично на адресу: Економско-трговинска школа „Јован Трајковић”, 23000 Зрењанин, Скерлићева бб, са назнаком „За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР КОЧИЋ”

23242 Банатски Деспотовац
Трг Душана Ћубића 12

Директор

на одређено време на мандатни период
од 4 године

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен
кандидат који испуњава услове предвиђене
чл. 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
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гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон,
10/19, 27/2018 – др. закон и 6/2020), а то су:
1) да има одговарајуће високо образовање
из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања наставника основне школе, за педагога и психолога,
стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке акдемске студије), и то: студије другог степена из научне, односно стучне области за одговарујући предмет, односно групе предмета; студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука (лице које има завршене ове
студије другог степена, мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стучне области за одговарајући премет,
односно групу предмета, на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године); 2) да
поседује дозволу за рад (лиценцу или положен стручни испит) за наставника, васпитача
односно стручног сарадника; 3) да је савладао обуку и да има положен испит за директора установе (изабрани кандидат који нема
положен испит за директора дужан је да у
року од 2 године од дана ступања на дужност
положи наведени испит; 4) да има психичку
и физичку и здравствену способност са рад
са децом и ученицима; 5) да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 6) да има
држављанство Републике Србије; 7) да зна
српски језик јер се на њему остварује васпитно-образовни рад; 8) да има најмање 8
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одоварајућег образовања.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на
конкурс достави још и: попуњен и одштампан формулар за пријаву на конкурс (налази
се на званичној интернет страници Министрарства просвете, науке и технолошког
развоја); оверену копију дипломе о стеченом
одговарујућем високом образовању у складу
са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања; уверење о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу за наставника, васпитача или стручног
сарадника (оригинал или оверена фотокопија); потврду о радном стажу у установи на
пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања (напомена: потврда садржи податак о радном
стажу и пословима које је лице обављало
и издаје је установа у којој кандидат ради;
ако кандидат није у радном односу, потврду издаје установа у којој је кандидат стекао радно искуство у области образовања
и васпитања); лекарско уверење о поседоБесплатна публикација о запошљавању

вању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (не
старије од 6 месеци); оригинал или оверену копију уверења да није покренута истрага, нити се води поступак пред надлежним
судом (не старије од 6 месеци); оригинал
или оверену копију уверења да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
што онемогућава рад у просвети (не старије
од 6 месеци); оригинал или оверену копију
извода из матичне књиге рођених које није
старије од 6 месеци; оригинал или оверену
копију уверења о држављанству Републике
Србије које није старије од 6 месеци; оверену копију доказа да зна српски језик, уколико одговарајуће образовање није стечено
на српском језику (оверена копија дипломе о
завршеној средњој школи, вишој школи или
факулету на српском језику или уверење о
положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошолске установе); оригинал или оверену копију доказа о
резултатима стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања
– доставља кандидат који је претходно
обављао дужност директора; биографију
са кратким прегледом радних ангажовања
и предлогом програма рада директора школе; у складу са чланом 123. став 14 Закона о
основама система образовања и васпитања
кандидат може да достави и оригнал или
оверену копију доказа о резултату стручно-педагошког надзора у раду; оригинал
или оверену копију уверења о положеном
испиту за директора установе (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). Копије доказа које се подносе
при конкурисању за избор директора оверавају се од стране надлежног орагана. Уколико је кандидат стекао одговарајуће високо
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања на српском језику, сматра се да је
достављањем овог доказа доставио и доказ
да зна српски језик. Рок за достављање
пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Пријавни
формулар попунити на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја: http://www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/ FORMULARZA-KONKURISANjE.doc, одштампати и заједно са осталом потребном документацијом
доставити, лично или путем поште на адресу: ОШ „Петар Кочић”, 23242 Банатски Деспотовац, Трг Душана Ћубића 12, са назнаком
„Конкурс за директора школе”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе и путем
телефона: 023/3879-002.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

23101 Зрењанин, Стевице Јовановића 50

Наставник географије

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
за 70% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да има: одговарајуће образовање стечено
на: а) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), и то:
студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета и студије другог
степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; б) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. У
складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама: проф. географије;
дипл. географ; проф. историје – географије;
дипл. географ – просторни планер; дипл.
проф. географије – мастер; дипл. географ
– мастер; мастер географ; мастер професор географије; мастер проф. геограгије и
информатике; мастер проф. биологије и географије; знање српског језика, психичка,
физичка и здравствена способност за рад са
ученицима (доказ о испуњености овог услова прибавља само изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду); држављанство
Републике Србије; да лице није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање. Уз пријаву на
конкурс доставити: попуњен пријавни формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја (http: //www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc), оверену фотокопију
дипломе (уверења) о завршеном факултету, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије,
оригинал или оверену фотокопију уверења
(извода из казнене евиденције) Министарства унутрашњих послова којим кандидат
доказује да није осуђиван. Фотокопије приложених докумената морају бити оверене.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране. Пријављени кандидати
биће позвани на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Рок за подношење пријава са доказима
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о испуњавању услова конкурса је 15 дана од
дана објављивања конкурса у листу „Послови” Националне службе за запошљавање.
Пријаве на конкурс слати поштом или предати лично, са назнаком: „За конкурс”, на адресу школе: Техничка школа, Стевице Јовановића 50, 23101 Зрењанин.

Наставник математике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања, односно
да има: одговарајуће образовање стечено
на: а) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и
то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета и студије другог
степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; б) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; у складу са
Правилником о степену и врсти образовања
наставника из општеобразовних предмета,
стручних сарадника и васпитача у стручним
школама: проф. математике; дипл. математичар; дипл. математичар за теоријску математику и примене; дипл. математичар за рачунарство и информатику; дипл. математичар
– информатичар; дипл. математичар – проф.
математике; дипл.математичар за математику економије; проф. математике – теоријско
усмерење; проф. математике – теоријски
смер; проф. математике и рачунарства; проф.
информатике – математике; проф. хемије –
математике; проф. географије – математике;
проф. физике – математике; проф. биологије
– математике; дипл. математичар – астроном;
дипл. математичар – теоријска математика;
дипл.математичар – примењена математика; дипл. математичар – математика финансија; дипломирани инжењер математике;
дипл. информатичар; дипл. професор математике – мастер; дипл. математичар – мастер; мастер математичар; мастер професор
математике; мастер математичар – професор математике; знање српског језика; психичка, физичка и здравствена способност за
рад са ученицима (доказ о испуњености овог
услова прибавља само изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду); држављанство Републике Србије; да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање. Уз пријаву на
конкурс доставити: попуњен пријавни формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја (http: //www.mpn.gov.
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rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc), оверену фотокопију
дипломе (уверења) о завршеном факултету,
оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије, оригинал или оверену фотокопију уверења (извода из казнене евиденције) Министарства
унутрашњих послова којим кандидат доказује
да није осуђиван. Фотокопије приложених
докумената морају бити оверене. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријављени кандидати биће позвани
на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Рок за подношење пријава са доказима о испуњавању
услова конкурса је 15 дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови”. Пријаве на
конкурс слати поштом или предати лично, са
назнаком „За конкурс”, на адресу школе: Техничка школа, Стевице Јовановића 50, 23101
Зрењанин.

СРЕДЊА ШКОЛА
Нови Бечеј, Маршала Тита 5

Наставник предметне наставе,
предмет филозофија

са 25% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог
са функције на коју је изабран

Наставник предметне наставе,
предмет физика
са 70% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште
услове предвиђене Законом о раду, као и
посебне услове на основу чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања: 1. да има одговарајуће образовање,
2. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, 3.
да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело утврђена у чл. 139 став 1
тачка 3 Закона, 4. да има држављанство Републике Србије, 5. зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик).
Кандидат мора да испуњава услове у погледу степена и врсте образовања у складу са
Правилником о степену и врсти образовања
наставника из општеобразовних предмета,
стручних сарадника и васпитача у стручним
школама и Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у гимназији. Кандидат мора да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова, од којих најмање по шест бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова. Уколико кандидат нема наведено образовање, обавезан је да га стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у
радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу. Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или
је положио стручни испит, односно испит за
лиценцу, сматра се да има наведено образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Уз пријавни формулар са кратком

биографијом, кандидат доставља и следећа
документа: 1) оригинал или оверену копију
дипломе (као доказ о одговарајућем образовању), 2) доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона – уверење
из казнене евиденције МУП-а, не старије од
шест месеци, 3) уверење о држављанству
(оригинал или оверена копија) – не старије
од шест месеци, 4) извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена копија) – не
старије од шест месеци, с5) 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 из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу
са европским системом преноса бодова (оригинал или оверена копија потврде издата од
стране високошколске установе); сматраће
се да кандидат има поменуто образовање и
уколико достави доказ да је у току студија
положио испите из педагогије и психологије
(оверену фотокопију индекса) или доказ да
је положио стручни испит, односно испит за
лиценцу (оригинал или оверену копију потврде о положеном испиту). Уколико кандидат
нема образовање из тачке 5) обавезан је да га
стекне у року од једне, а највише две године
од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу. Доказ о знању
српског језика, као језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад у школи, доставља се
само уколико одговарајуће образовање није
стечено на српском језику. Доказ о испуњености услова из тачке 2 (психичка, физичка
и здравствена способност за рад са децом и
ученицима) кандидат подноси пре закључења
уговора о раду. Подаци који се прикупљају
биће искоришћени искључиво у сврху обраде
података у конкурсном поступку у складу са
Законом о заштити података о личности („Сл.
гласник РС”, бр. 87/18). Пријаве са потребном
документацијом доставити у року од 8 дана од
дана објављивања у листу „Послови”, на адресу: Средња школа Нови Бечеј, Маршала Тита
5, 23272 Нови Бечеј, са назнаком „За конкурс”.
Све потребне информације можете добити
позивом на број телефона: 023/771-077.

ИСПРАВКА И ПОНИШТЕЊЕ
ДЕЛА ОГЛАСА
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

Оглас објављен 20.10.2021. године, у публикацији „Послови” (број 956) исправља се
у називу радног места под редним бројем 2:
наставник у звање редовни професор, шира
научна област Техничке науке, ужа научна
област Заштита животне средине и исправно треба да гласи: наставник у звање редовни професор, шира научна област Техничке
науке, ужа научна област ужа научна област
Инжењерство заштите животне средине;
– поништава се за радно место под редним
бројем 4: наставник у звање доцент, шира
научна област Машинско инжењерство, ужа
научна област Индустријско инжењерство, на
одређено време од 5 година, 2 извршиоца.
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Уз подршку НСЗ и општине додељене субвенције за самозапошљавање

У

МАЛИ ЗВОРНИК ДОБИО ЈОШ
23 НОВА ПРЕДУЗЕТНИКА

Малом Зворнику су директор
Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић и председник
општине Зоран Јевтић, 19. октобра уручили уговоре корисницима субвенције
за самозапошљавање. Тако су, уз финансијску подршку НСЗ и општине од
5 милиона и 750 хиљада динара, двадесет три мештанина Малог Зворника
статус незапосленог заменила статусом предузетника.
Мартиновић је позвао општину
Мали Зворник и остале локалне самоуправе да наставе да издвајају средства
за запошљавање и заједно са државом
и НСЗ допринесу смањену незапослености. Најбољи ефекат у активној политици запошљавања, највећи обухват
незапослених и послодаваца, постиже
се суфинансирањем, удруживањем
средстава локалних самоуправа кроз
акционе планове са већ планираним
средствима НСЗ. То се, како је истакао
директор НСЗ, показало и у Малом
Зворнику, који је уложивши у предузетништво уложио и у развој општине. Навео је и да је у тој општини за 5
посто смањен број незапослених и за 4
посто повећано запошљавање.
„Захваљујући свим привредним
активностима и програмима активне
политике запошљавања стабилизовано је тржиште рада у Србији, смањен
број незапослених и повећано запошљавање“, рекао је Мартиновић и додао да је на нивоу републике за девет
месеци ове године повећано запошљавање за чак 12 посто у односу на прошлу годину. Позвао је послодавце и
незапослене да се информишу о свим
актуелним програмима које нуде како
Република Србија и НСЗ тако и локалне самоуправе.
Председник општине Зоран Јевтић
рекао је да је ово велики дан за општину и изразио уверење да ће сви нови
предузетници опстати и развијати се
на тржишту, као и да су свима са предузетничким идејама отворена врата
Иновационог смарт центра у Малом
Зворнику. Он је указао да ће мере које
општина спроводи на плану запошљавања допринети даљем развоју предузетништва и смањењу незапослености
у овој општини.
Мира Колаковић
Бесплатна публикација о запошљавању
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Реализација локалног плана запошљавања у Великој Плани

УГОВОРИ О ЗАПОШЉАВАЊУ ТЕЖЕ
ЗАПОШЉИВИХ ЛИЦА
Филијала Смедерево Националне службе за запошљавање је у сарадњи
са Општином Велика Плана организовала у Градској кући свечану доделу
уговора послодавцима за запошљавање 21 незапосленог лица
из категорије теже запошљивих.

Ф

инансијске подстицаје за запошљавање незапослених са
евиденције испоставе НСЗ у Великој Плани, у износу од
225.000 динара по особи, добио је 21 послодавац. За ову меру активне политике запошљавања укупно је издвојено 4.852.745,10
динара, од чега је Општина из свог буџета обезбедила 2,5 милиона динара, а Национална служба 2.352.745,10 динара.
Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у
реализацији различитих програма и мера активне политике
запошљавања за 2021. годину, између смедеревске филијале
НСЗ и Општине Велика Плана, обезбеђена су средства у укупном износу од 11.642.235,20 динара. У финансирању програма
самозапошљавања, јавних радова и запошљавања лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима,
за укупно 53 незапослена лица, Општина је учествовала са 6
милиона динара, а Национална служба са 5.642.235,20 динара.
„Помажемо нашим суграђанима да лакше пронађу посао, а ове субвенције имају велики значај и за локалну самоуправу, јер се порези на зараде уплаћују у буџет општине, а
њима се даље финансира изградња инфраструктуре и други
значајни пројекти. Такође, подршка државе и НСЗ огледа се
не само кроз ове мере, већ и кроз друге мере које Национална
служба реализује. Стога се захваљујемо Националној служби на изузетној сарадњи“, истакао је председник Општинске
управе Велика Плана Игор Матковић и том приликом позвао грађане Велике Плане да користе субвенције како би се
смањила незапосленост, посебно теже запошљивих лица.
Према речима директорке Филијале Смедерево НСЗ Јасмине Беочанин, настављен је тренд смањења незапослености
у Подунавском округу. Како је навела, за последњих годину
дана тај број је смањен за 6 одсто, док је у Великој Плани за
последњих седам година број незапослених смањен за 31 одсто. Она је нагласила да су у фокусу активности Националне
службе за запошљавање пре свега теже запошљива лица, те
се захвалила локалној самоуправи Велике Плане што издваја
додатна средства за њихово запошљавање.
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На евиденцији Националне службе за запошљавање за
Подунавски округ, на крају септембра ове године регистровано је укупно 9.551 незапослено лице – 4.033 у Смедереву, 3.093
у Смедеревској Паланци и 2.425 у општини Велика Плана.
Јасмина Беочанин
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ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Н

а евиденцију Националне службе за запошљавање
(НСЗ) могу да се пријаве:
– незапослена лица која траже запослење
– запослени који траже промену запослења
– друга лица која траже запослење.
Незапосленим лицем које тражи запослење сматра се особа од 15 година живота до испуњавања услова за пензију, односно
најкасније до 65 година живота, способна и одмах спремна да ради,
која није засновала радни однос или на други начин остварила право на рад, а води се на евиденцији незапослених и активно тражи
запослење.
Запосленим који тражи промену запослења сматра се особа која је у радном односу или је на други начин остварила право
на рад, али активно тражи промену запослења и води се на евиденцији лица која траже промену запослења.
Другим лицима која траже запослење сматрају се особе
старије од 15 година које траже запослење, а не могу се сврстати у
претходне две групе – ученици, студенти, пензионери, лица којима
мирују права из радног односа и други.

Основна документација за пријављивање:
• личнa картa или друга важећа јавна исправа са фотографијом и
личним подацима, издата од стране овлашћеног државног органа, у којој постоји податак о пребивалишту
• доказ о нивоу квалификација (оригинал документа на увид)
• акт о престанку радног односа (ако је лице било у радном односу)
• други докази у складу са законом (уверења, потврде, изјаве).
Додатна документација за особе са инвалидитетом:
• доказ о статусу особе са инвалидитетом, у складу са Законом о
професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (решење надлежног органа/институције).
Документација коју подносе страни држављани:
• лична карта за странце и нострификована диплома
(стално настањење)
• пасош и нострификована диплома (привремени боравак).
Лица која траже промену запослења уз основну документацију
достављају и уговор о раду.
Друга лица која траже запослење уз основну документацију достављају:
• ученици и студенти – потврду о статусу
• пензионери – доказ/решење о пензионисању
• лица којима мирују права из радног односа – доказ/
решење о мировању радног односа.

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

АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Ваљево

Нови Сад

Врање

Зрењанин

Краљево

Гундулићев венац 23-25
Владике Николаја 1
тел. 011/2929-100, 2929-000 тел. 014/295-600
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ТА
080
0 3 Р:
00 3

01

ПОЗИВНИ
ЦЕНТАР

0800 300 301
Место сусрета
незапослених и послодаваца

www.nzs.gov.rs

Алберта Томе 2
Тодора Шпанца 1
тел. 021/488-5454, 021/488-5523 тел. 017/407-100
Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Кикинда

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Нови Пазар

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

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

Шабац

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Прокупље

Лозница

Бор

Косовска Митровица

7. јула 29
тел. 030/453-100

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

Зајечар

Гњилане

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

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

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

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

